
  

  

 

 

 

 
 

 

 

FORSLAG 
Stillet til generalforsamling 2022 i H/F Oldjorden  



 

   

 

 

 

Side 1 

 

Forslag stillet af bestyrelsen HF Oldjorden i samarbejde med 

HF Frydenlund, HF Oldhøjen og HF Solvangen 

 

3.a Forslag om indførelse af privat P-kontrol i de 4 haveforeningers 

område 

 

 

  

 

Baggrund: 

Parkering af uvedkommende biler er et stigende problem i alle 4 haveforeninger til stor gene 

for alle kolonister. 

Bestyrelserne i de 4 haveforeninger har drøftet forskellige løsningsmodeller lige fra etablering 

af bomme til egne små tiltag for at dæmme op for det stigende problem. 

Der har været taget kontakt til Aarhus kommune om hvilke muligheder vi som foreninger 

kunne iværksætte. Aarhus kommune har meddelt os at området er privat fællesvej og vi derfor 

efter eget ønske kan etablere hvad vi finder nødvendigt, dog med tilladelser fra 

myndighederne såfremt adgangsforholdene bliver begrænset (bomløsning). 

 

Bestyrelserne er kommet frem til at den mindste indgribende løsning er at etablere en privat 

P-ordning med bødeopkrævning til dem der ikke har fået tilladelse til at parkere i vores 

område. 

  

Forslag: 

Der etableres en privat P-ordning med kontrol af parkeringsvagter. 

 

Der skal være konsensus mellem alle foreninger for at forslaget kan føres ud i livet. 

 

Såfremt der ikke kan opnås konsensus, er den enkelte forening berettiget til at tage initiativer 

på eget område. 

 

Omkostningerne deles efter de normale forholdstal som tager højde for foreningsstørrelse. 

Bestyrelserne får mandat til at indgå en kontrakt med et selskab hvor der tages højde for en 

både digital og parkeringskort løsning, som også indebærer mulighed for gæsteparkering. 

Der indhentes 3 tilbud for at få den billigste og mest optimale løsning. 

 

Økonomi: 

Forventelig en gangs udgift ca. kr. 56.250 som fordeles mellem de 4 foreninger, ca. kr. 

14.000/15.000 pr. forening som dækker skiltning mm. 

 

Arbejdsbyrde for bestyrelsen: 



 

   

 

 

 

Side 2 

 

Der ligger en etableringsopgave med det digitale og udlevering af kort. Derudover vil den 

enkelte forening skulle justere efter havesalg og skift af bil (nummerplade). 

  



 

   

 

 

 

Side 3 

 

Forslag stillet af Bestyrelsen, Have 78 og have 139: 

 

3.b Forslag om fast åbning af vand. 

Baggrund: 

Flere har efterspurgt muligheden for at have vand hele året i foreningen nu hvor der er 

kloakeret, vores vandledning er forholdsvis ny og de enkelte haver har mulighed for at lukke til 

hovedvandledningen i egen brønd, når kolonihaven forlades i oktober. 

 

Der er et ønske om i større grad at kunne anvende sit hus med de nye muligheder det giver 

med vand og kloakering i den del af sæsonen, hvor der ikke må overnattes i kolonihaverne. 

 

Mange huse er i dag af en kvalitet hvor det giver mening at bruge sit hus indenfor de 

nuværende regler i vintersæsonen. 

 

Gældende regler: 

• Ansvaret for frostsikring er den enkelte have lejers eget ansvar. 

• Hovedhane fra havegang og vandur = haveforeningens ansvar. 

Hovedhane ind til hus = have lejers ansvar 

Al reparation af vandur og hovedhane som haveforeningen skal betale, skal du aftale 

med bestyrelsen, inden du sætter reparation i gang. 

Den enkelte have lejer har ansvaret for vedligehold, herunder smøring og eventuelle 

omkostninger til reparation af ventiler til eget hus.   

 

• Der opfordres til at lukke ud til hovedledningen når man ikke opholder sig i sin have i 

længere tid. 

• Helårsbeboelse er ikke tilladt. Beboelse må kun finde sted fra sidste lørdag i marts til 

sidste søndag i oktober. Udenfor denne periode er det ikke tilladt at opholde sig i haven 



 

   

 

 

 

Side 4 

 

fra kl. 21.00 til kl. 07.00. Ved overtrædelse heraf, vil medlemmet modtage skriftligt 

påbud fra bestyrelsen om at der fraflyttes omgående. Hvis der herefter fortsat finder 

beboelse sted, vil det medføre øjeblikkelig opsigelse af lejemålet. Det er ikke tilladt at 

være tilmeldt folkeregistret på sin haveadresse. 

 

Forslag: 

Der holdes åbent for vandet hele året ud fra følgende retningslinjer. 

Der udpeges en vandansvarlig fra hver havegang (9 personer) med følgende opgaver: 

• Ansvarlig for at indhente vandaflæsning fra alle haver i egen havegang og indmelde 

dette til bestyrelsen senest sidste søndag i oktober.  

• Sikring af at ventiler til hovedledningen i de enkelte haver er lukkede, såfremt en 

kolonist ikke ønsker helårsvand. 

• Ansvarlig for kompressor til havegangen og assistere kolonister der ønsker at frostsikre 

deres haver ved sæsonlukning. 

• De 9 personer udpeger iblandt sig 3 personer, der står for kontrol af forbruget i 

vinterperioden og sørger for lukning af hovedventil/havegangsventil, såfremt der er 

opstået lækage eller der opdages et forholdsmæssigt stort forbrug og sikrer at 

eventuelle lækager udbedres. 

Sidste søndag i oktober kl. 12 lukkes hovedventilen indtil indmeldinger fra samtlige 

vandansvarlige er modtaget. Såfremt der ikke er udpeget en vandansvarlig for en havegang 

eller der ikke er indkommet aflæsninger fra alle haver i en havegang, lukkes der for de 

havegange der mangler oplysninger, hvorefter hovedventilen åbnes. 

  



 

   

 

 

 

Side 5 

 

Forslag stillet af Lauda have 31: 

 

3.c Forslag om brug af gammel og ny trailer. 

Det er altid låneren der ansvaret for kørsel med trailerne, der er ikke tegnet 

foreningsforsikring for ansvar eller kasko.  

 

Baggrund: 

Med beslutningen om indkøb af ny trailer kunne det være en god ide at fortsætte med at 

kunne bruge den gamle trailer, så foreningen fortsætter med at kunne udlåne 2 trailere. 

 

Den gamle trailer skal kunne bruges hele året så kolonister der bygger eller har behov for brug 

af trailer udenfor sæsonen, får mulighed for at anvende den gamle trailer i hele sæsonen. 

 

Forslag: 

Den nyindkøbte trailer udlånes efter det kendte princip om at afhente nøgle hos den 

traileransvarlige og notere sig som låner. Maksimal lånetid er 3 timer. 

Traileren er kun til udlån i sæsonen og sættes i depot i vinterhalvåret. 

Ved skade eller defekter orienteres den traileransvarlige, som står for etablering af at 

reparation udføres, så traileren altid er lovlig og sikker.  

 

Den gamle trailer udstyres med kodelås og kan frit bruges i en maksimal lånetid på 3 timer 

året rundt.  

Ved skade eller defekter sørger sidste låner for etablering af at reparation udføres, så traileren 

altid er lovlig og sikker. Regningen sendes til bestyrelsen. 

 

Økonomi: 

Forventelig øget driftsudgift ved at have 2 trailere i drift er ca. 5.000 kr. dvs. ca.35 kr. pr 

havelod årligt. 

 

Arbejdsbyrde for bestyrelsen: 

Der ligger en mindre opgave i at sikre og godkende betaling af eventuelle udgifter til trailer nr. 

2. 



 

   

 

 

 

Side 6 

 

Forslag stillet af Bestyrelsen: 

 

3.d Ændring vedtægter 
 

Baggrund: 

Der har igennem flere år på vores generalforsamlinger været behandlet forslag om rettelser i 

både vedtægter og ordensregler. 

Samtidig har Kolonihaveforbundet udarbejdet et sæt standardvedtægter der både sprogligt og 

indholdsmæssigt giver nogle mere præcise vedtægter der er nutidige. 

Derfor har bestyrelsen arbejdet med at gennemskrive både vedtægter og ordensregler så de 

både sprogligt og indholdsmæssigt er mere forståelig og svarer til den måde de forvaltes og 

skal efterleves efter og ligger tæt op af Kolonihaveforbundets anbefalinger. 

 

Forslag: 

De reviderede vedtægter godkendes i den fremsendte form. 

 

Økonomi: 

Forslaget har ikke økonomiske konsekvenser. 

 

Arbejdsbyrde for bestyrelsen: 

Der ligger en mindre opgave i at orientere om og lægge de nye vedtægter på hjemmesiden. 

  



 

   

 

 

 

Side 7 

 

Forslag stillet af Bestyrelsen: 

 

3.e Ændring af ordensregler 
 

Baggrund: 

Der har igennem flere år på vores generalforsamlinger været behandlet forslag om rettelser i 

både vedtægter og ordensregler. 

Samtidig har Kolonihaveforbundet udarbejdet et sæt standardvedtægter der både sprogligt og 

indholdsmæssigt giver nogle mere præcise vedtægter der er nutidige. 

Vores ordensregler har der gennem tiden været beslutninger om både sproglige og andre mere 

konkrete forslag til rettelser, såsom biodiversitet, tidspunkt for hækkeklipning, nedgravning af 

trampoliner mm. 

Derfor har bestyrelsen arbejdet med at gennemskrive ordensreglerne så de både sprogligt og 

indholdsmæssigt er mere forståelig og svarer til den måde de forvaltes og skal efterleves efter. 

Ordensreglerne er et supplement til vores vedtægter. 

 

Forslag: 

De reviderede ordensregler godkendes i den fremsendte form. 

 

Økonomi: 

Forslaget har ikke økonomiske konsekvenser. 

 

Arbejdsbyrde for bestyrelsen: 

Der ligger en mindre opgave i at orientere om og lægge de nye ordensregler på hjemmesiden. 

 


