
 

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

 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde d. 11/6 2019 

Beslutning: 

Dagsorden og referat godkendt. 

Nyt fra formanden  

Der er solgt 5 haver heraf 2 internt i indeværende sæson. En er under salg og to er på vej. 

Bestyrelsen drøftede status på ”Dialog med haver der vokser til”, som vi havde på dagsorden under 

fremtidigt arbejde på generalforsamlingen. Det har foreløbig resulteret i en aftale om salg af en misligholdt 

have og henvendelse til en anden have. 

 

Orientering om drøftelse af mulighed for P forbud i foreningen med Aarhus kommune. Der må ikke laves 

særskilte P-regler for foreningens medlemmer, hvis der indføres P-forbud nogle steder vil det også gælde 

kolonister. Det er et offentligt område og alle har adgang. 

Generelt mener bestyrelsen at forholdende er blevet meget bedre med opsætning af sten og sedler i dårligt 

parkerede biler. 

Beslutning: 

Vi foretager os ikke mere, lader stenene ligge og overvejer at opsætte mere professionelle skilte med P 

forbud i svinget på bagvejen efter kloakering. Vi fortsætter med sedler i dårligt parkerede biler. 

Tilbud om lån af trailer fra kolonist. 

Beslutning: 

Vi takker nej. 

Nyt fra kassereren  

Der er ryddet op på vores hjemmeside og alt hvad vi som bestyrelse udsender ligger nu under fanen Info/-

foreningsmeddelelser kommer til løbende at stå der som et slags bibliotek hvor man kan gå ind. Her vil 

vores referater også komme til at ligge. 

Der var forslag om at droppe fanen tilbud og lave en ny på forsiden der hedder ”Ansøgning om 

ibrugtagningstilladelse”. 

Beslutning: 

Begge forslag godkendt. 

I forbindelse med kloakering vil der blive opsat rottespærrer ind til hver havegang. Dette vil kræve et årligt 

serviceeftersyn og skal indarbejdes i vores driftsbudget. 



 

Nyt fra gartneransvarlig  

Der er kommet et tilbud på bedre køreunderlag ved affaldsøer (arbejdsmiljø) efter henvendelse fra Affald 

varme (kommunen) det laves senest den 15/8. 

Spørgsmål fra havejer om man må etablere en spærrer mod rulleral fra havegangen. 

Beslutning: 

Det må man gerne forudsat den sættes indenfor hækken i egen have. 

Vi afventer stadig svar fra Birkeparken om vi må klippe på hæk for udsyn ved ud/indkørsel nederst på 

bagvejen. 

Nyt fra vurderings- og byggeudvalg 

Der vurderes 2 haver i august. 

Nyt fra diverse udvalg / frivillige grupper 

Præmiehaver og fest – haverne er udtrukket og konsulenten har været her, nu afventes information om 

hvem der er årets præmiehave. 

Aktivitetsudvalget er blevet kontaktet for at høre om de har nogle aktiviteter i efteråret. 

Havevandringsholdet har havevandring 1 gang om måneden omkring og senest 15. i hver måned. Hvis den 

enkelte have er i tvivl om hvorfor man har fået en anmærkning er man meget velkommen til at kontakte 

bestyrelsen på vores mail. 

Vi drøftede en ide om en lille seddel der kan lægges i postkassen, når der har været havevandring med 

besked om hvad det drejer sig om. 

Beslutning: 

Vi arbejder videre med ideen. 

Nyt fra Kreds og forbund  

Der er repræsentantskabsmøde den 11. september 2019. 

Der afholds præmiefest den 26. oktober 2019, bestyrelsen og præmiehavevinder inviteres til at deltage. 

Kloakering 

Kloakmesteren er rundt og snakker med folk og tilbagemeldingen er at entreprenør og kloakmester er 

meget imødekommende. 

Marketenderi 

Bestyrelsen drøftede dens holdning til åbningstider, som mange mener er ukendt, mange går forgæves. 

Enighed om at åbningstiderne skal være kendt og overholdt, der er stor opbakning til den 

frivillighedsordning der er iværksat, men det må ikke have indflydelse på åbningstiderne.  

Beslutning: 

Vi tager drøftelse på det næste møde i SOFO. 



 

Vandspild 

Drøftelse af vigtigheden af og hvordan vi får styr på den vandmanko der er på ca. 400 m3. Det er især 

vigtigt inden vi skal til at betale vandafledningsafgift, når der er kloakeret. 

Første skridt til en mulig løsning er et eftersyn af vandure i de haver der ikke bruger meget vand og efterse 

deres vandure. Derudover bliver det krav at der indsendes et foto af vanduret når der skal aflæses. 

 

Vi indfører også en mere restriktiv tilgang ved manglende aflæsning med opkrævning af gebyr på 100 kr. 

ved for sen aflæsning. 

Beslutning: 

Vi udsender separat mail til kolonister i god tid før vi lukker for vandet med orientering om at tage foto, 

sidste frist for indmelding af aflæsning og gebyr ved at overskride datoen for dette. 

Nyhedsbrev 

Vi drøftede form, indhold og omfang for udsendelse af nyhedsbreve og anden information. Vi har brug for 

at kunne udsende information ad hoc og ikke vente på en fastsat dato for et nyhedsbrev. Holdningen var 

dog også at et nyhedsbrev med orientering om de mest almindelige informationer som optager 

kolonisterne, er på sin plads. 

Beslutning: 

Vi udsender to årlige nyhedsbreve af mere general karakter, et i start af sæson og et i slutningen af 

sæson. Derimellem udsendes vigtig information på mail direkte til kolonisterne. Alt dette lægges ud på 

vores hjemmeside sammen med referater fra vores bestyrelsesmøder under fanen: 

Info/foreningsmeddelelser. 

Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde er den 12. september. 


