
 

Referat af bestyrelsesmødet d. 7. oktober 2019, Haveforeningen Oldjorden 

(EKSTERNT) 

 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde d. 12/9 2019 

Beslutning: 

Dagsorden godkendt med de nye pkt. 10 ”Eventuel udvidelse af bestyrelsen” og pkt. 11 ”Lukning af 

vand”. Referatet godkendt. 

Nyt fra formanden  
Der er solgt 9 haver heraf 2 internt i denne sæson. Dermed sker der ikke flere salg i år. 
Bestyrelsen har fulgt op på misligholdte haver og fortsætter arbejdet med disse. 

Nyt fra kassereren  

Alle haveejere har betalt leje til tiden. 

Vi har indført nyt betalingsservicesystem som betyder at den enkelte haveejer skal gentilmelde sig til 

betalingsservice. Der sendes særskilt mail om dette til alle. 

Bestyrelsen drøftede hvordan vi kunne øge transparens i vores udgifterne uden at gå i detaljen. 

Beslutning: 

Der udfærdiges et forslag som kan tydeliggøre hvad havelejen består af?  

Nyt fra gartneransvarlig  

Der er leveret hækplanter til alle der har bestilt i år. 

Nyt fra vurderings- og byggeudvalg 

Der har været et spørgsmål om regler for højde på terrasser. Der er ikke et fastsat højdemål, men 

byggelovens paragraf om indbliksgener i forhold til naboer er gældende. 

En byggeansøgning gælder indeværende år plus 2 år. 

Bestyrelsen skal altid spørge en haveejer der har været på kredsen om at se deres aftale på skrift. Er der 

ikke noget på skrift er der ingen aftale. Dette gælder fremadrettet. 

Kredsen arbejder på at få lavet et standardrykkerbrev til ikke opfyldte ibrugtagningstilladelser, bestyrelsen 

skal så videresende til den enkelte haveejer 

Nyt fra diverse udvalg / frivillige grupper 

Bestyrelsen arbejder med at udfærdige en procedure for havevandring. 

Nyt fra Kreds og forbund  

Bestyrelsen har afholdt et dialogmøde med Aarhus kredsen for at drøfte forskellige problemstillinger samt 

et godt og fordrende samarbejde. 

Kloakering 

Entreprenøren er godt i gang. Pt. ingen uforudsete udfordringer. 

Der er udsendt særskilt mail om aflåsning af haver. Det sker kun når det er akut, ellers er det hjemmesiden 

der skal holdes øje med. 



 

Eventuel udvidelse af bestyrelsen 

Bestyrelsen har drøftet en udvidelse af bestyrelsen med en person ud fra nogle ideer om at sprede 

arbejdspresset, sikre et glidende generationsskifte, sikre at viden ikke går tabt og sikre at de nødvendige 

kompetencer er til sted i bestyrelsen. 

Lukning af vand 

Vandet lukkes søndag den 27/10 kl. 12. 

Haveejerne adviseres i særskilt om lukning, indsendelse af foto af måler som skal tages efter lukningen 

(krav) og sendes på mail senest en uge efter lukning ellers pålægges man et gebyr. Dette skyldes at vi 

ønsker at kortlægge den manko vi har på ca. 400 m3. 

Opfølgning på GF 2019 

✓ Fælles hus i de firehaveforeninger – tages op på det kommende møde i SOFO (Solvangen, 

Oldhøjen, Frydenlund, Oldjorden) 

✓ Bump på asfaltvejen og bagvejen- tages op efter endt kloakering i alle foreninger 

✓ Bomme ved bagvej op til Fenrisvej – drøftes med Oldhøjen 

✓ Mere lovliggørelse af eksisterende byggeri – bestyrelsen har godt styr på lovliggørelse og arbejder 

løbende med dette 

✓ Meget overfladevand på bagvejen – er drøftet med kommunen og søges løst ifm. kloakering 

✓ EL lade standere i foreningen - tages op på det kommende møde i SOFO 

✓ Fælles rottebekæmpelse i de 4 foreninger - tages op på det kommende møde i SOFO 

✓ Udvælges af præmiegaver for sommerferien – er effektueret 

✓ Torsdagsgryde hos marketenderen – ikke et bestyrelsesanliggende – kunne varetages af frivillige 

✓ Samling af kredskonsulentens billeder til inspiration – ikke et bestyrelsesanliggende – kunne 

varetages af frivillig 

✓ Opmærksomhed på hældningen af haver ved havevandring – indgår i gruppens vurdering 

✓ Hækken nederst på bagvej klippes for udsyn – er sket 

✓ Undervisning i brug af hjertestarter - tages op på det kommende møde i SOFO (en kolonist i 

Oldjorden har tilbudt sig) 

✓ Rart med velkomstfolder – ja 

Eventuelt 

Næste møde er den 12. november. 


