
 

Referat af bestyrelsesmødet d. 3. februar november 2021, Haveforeningen Oldjorden 

(EKSTERNT) 

 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst den 03.11.2020 

Beslutning: 

Dagsorden godkendt og referatet godkendt. 

Nyt fra formanden  

Opfølgning have der er i retten 

Der er nu kommet dom i sagen.  

Orientering om møder med Arbejdsgruppen Bagvejen 2021 

Der har været afholdt 2 møder i arbejdsgruppen og der var kommet en masse gode forslag. Næste skridt er 

at vi som bestyrelse laver en masterplan med de forslag vi kan stå inde for og fremlægger denne på den 

kommende generalforsamling. Ideen er at lave en masterplan, der gradvist kan øges, hvis de første 

initiativer ikke giver den ønskede effekt. 

Bestyrelsesmøder frem til GF 2021 

Der aftales møder primo marts, april og maj. 

Åbning af vand ifm. selvisolation 

Der var knap 50 haver, der ikke havde meldt ind om at der var lukket til hovedhanen. På det grundlag blev 

det besluttet, at det ville være for risikabelt at åbne for vandet og derfor kunne dette desværre ikke blive et 

tilbud, hvis nogen skulle henvende sig om selvisolation. 

Nyt fra kassereren  

Årsregnskabet er nu underskrevet og klar til udsendelse ifm. generalforsamlingen. 

Bestyrelsen godkendte det udarbejdede budget for 2022. Dette skal forlægges på den kommende 

generalforsamling til godkendelse. Der er lavet en opstramning af budgettet på det enkelte poster, således 

at der ikke overbudgetres på disse. Samtidig budgetteres der med et mindre underskud med det formål at 

nedbringe foreningsværdien. 

Kassebeholdningen ser fornuftig i og med at vi skal betale det første afrag på kloaklånet på ca. 440.000 kr. 

til april. 

Der vil som vanlig bliv udsendt opkrævning af haveleje i marts, der bliver ingen stigning på havelejen men 

a’conto vand ændres fra 200 kr. til 500 kr. på den næste havelejeopkrævning pga. den nye pris på vand 

med vandafledningsafgift efter kloakeringen sidste år.   

Nyt fra gartneransvarlig 

Asfaltarbejdet er ikke helt afsluttet på hovedvejen. Der mangler stadig aftalte bump til 

hastighedsdæmpning og asfaltering ind til de enkelte havegange, så det flugter med hækkene. Der vil også 

blive asfalteret et godt stykke ind på den lille parkeringsplads ved havegang 1. 



 

I forhold til de store kanter ud til rabatten langs asfaltvejen, vil de blive udjævnet af Brd. Møller når vejret 

tillader udlægning af muld og såning af græs. 

Der hvor der stod steller overfor marketenderiet vil der blive udlagt natur sten i stedet. 

Nyt fra vurderings- og byggeansvarlig 

Der er ikke de store opgaver pt. på grund af Corona nedlukningen. Enkelte spørgsmål fra kolonisterne søges 

besvaret så hurtigt som muligt. 

Der foretages ikke syn før sæsonåbning 2021. 

Havevandring 

Vi igangsætter opmåling af hækkehøjder. 

Beslutning: 

Opmåling foretages i februar. 

Præmiehaver 

Kredsen har oplyst at de har modtaget præmier til vores præmiehaver, disse skal afhentes når 

kredskontoret åbner efter Corona. 

 

Nyt fra Kreds og forbund 

Aarhuskredsen har aflyst generalforsamlingen for repræsentantskabet 27. februar, vi afventer ny dato. 

Kolonihaveforbundet har udsendt nyhedsbrev med kursuskalender, det enkelte bestyrelsesmedlem har selv 

ansvar for at tilmelde sig relevante kurser. 

Vandaflæsning 2020. 

Det endelige tal for den manko der er mellem hoved uret og aflæsningen fra de enkelte haver er i år på 664 

m3. Dette tal er stigende og for højt og kalder på handling. Det overvejes at udskifte de nuværende 

vandure med en digital løsning, så vi ikke er afhængige af om den enkelte have foretager vandaflæsning. Vi 

drøfter med en VVS-mand om det at skifte vandure er en farbar vej for at minimere mankoen. 

 

Den opståede manko fordeles i dag til betaling kollektivt, og bestyrelsen mener at det på den måde rammer 

skævt og ønsker en løsning. 

 

Beslutning: 

Bestyrelsen undersøger om der kan være andre lækageårsager samt undersøger pris på nye vandure med 

en fuld digital løsning. 

Generalforsamling HF Oldjorden 2021 

Den kommende generalforsamling er fastsat til den 17. marts. Bestyrelsen tvivler på at vi kan afholde den 

pga. forsamlingsforbuddet, så der arbejdes med at finde en alternativ dato i maj. 

Beslutning: 

Der udsendes materiale til den kommende generalforsamling via Nem Tilmeld med samtlige bilag således 

at vi kan afholde generalforsamling den 17. marts, hvis det mod forventning bliver er muligt. 



 

Eventuelt 

I.A.B. 


