
 

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

(EKSTERNT) 

 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst den 03.02.2021 

Beslutning: 

Dagsorden og referat godkendt. 

Nyt fra formanden  

Opfølgning have der er i retten 

Lejekontrakten er nu opsagt. 

Henvendelse fra have om online deltagelse i GF 

Vi har hverken udstyret, kompetencerne eller resurserne til at sætte en generalforsamling op, så man kan 

deltage online. 

Beslutning: 

Vi tilbyder ikke online deltagelse. 

Henvendelse fra have om hul i havegang 5 

Bestyrelsen har kigget på det, der er tale om et lille hul, som bare skal fyldes med lidt sand og rives over 

med ral. 

Beslutning: 

Haven orienteres om at bestyrelse forventer at de selv udbedrer hullet på havegangen, men hører gerne 

hvis det fortsætter. 

Henvendelse fra have om selvisolation med anmodning om åbning af vand. 

Der er svaret. 

Køleskabsophæng 2021 

Det har været en succes og det har betydet færre spørgsmål om ting bestyrelsen normalt bare har sendt ud 

på mail eller ved opslag såsom containertider mm. 

Beslutning: 

Bestyrelsen laver en opdateret 2021 version, laminerer og deler rundt. 

Nyt fra kasserer  

Der er udsendt opkrævning for haveleje 1. halvår 2021. 23 haver er endnu ikke tilmeldt betalingsservice og 

modtager derfor opkrævning med indbetalingskort mod et gebyr.  

Beslutning: 

Bestyrelsen har besluttet at der fremover kun optræder en post på opkrævningen der hedder haveleje 

hvori kloakafgiften indgår. 

 



 

 

Regnskabet pr. 28.02.2021 blev gennemgået. De likvide midler dækker fint den kommende opkrævning på 

kloaklånet på ca. 440.000 kr. 

Beslutning: 

Bestyrelsen tog perioderegnskabet til efterretning. 

Kassereren orienterede om at der var godt gang i indbetalingen til ventelisten. Der fastholdes et niveau 

med ca. 80 personer på venteliste. 

Nyt fra gartneransvarlig 

Der er nu kommet 2 bump og der er asfalteret ind til indkørslerne til havegangene på hovedvejen. 

Bestyrelsen drøftede tiltag på bagvejen før sæsonstart. 

Beslutning: 

Arbejdet med at fylde huller og gøre bagvejen køreklar til sæsonstart iværksættes. 

Udlægning af sten op til havegang 2 og ved havegang 1 iværksættes. 

 

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 

Drøftet Corona restriktioner 

Beslutning: 

Vurderinger sættes i bero indtil efter den 5. april og genoptagelse drøftes på bestyrelsesmødet den 7. 

april. 

Havesalg 

Drøftet Corona restriktioner 

Beslutning: 

Havesalg sættes i bero indtil efter den 5. april og genoptagelse drøftes på bestyrelsesmødet den 7. april. 

Havevandring 

Vi har nu foretaget en opmåling af hækkehøjder i hele foreningen. 69 haver holder sig ikke indenfor 

grænserne på 1,60 meter og 1,80 meter på bagvejen. (Vi har målt med en margen på +/- 10 cm.) 

Beslutning: 

Det meldes ud på generalforsamlingen at det forventes at man klipper sin hæk ned til de mål der 

foreskrives i lejekontrakten med Aarhus kommune i løbet af sæsonen 2021. 



 

Der fortages opmåling af hækkehøjder i februar 2022, hvorefter de havelejere der ikke opfylder reglerne 

for hækkehøjde, får besked om at få det bragt i orden inden sæsonstart 2022. Hvis dette ikke er gjort, 

sættes der gartner på til hækkeklipning for havelejerens regning. 

Bestyrelsen forhører sig i Aarhus kommune om dispensationen til bagvejens hækkehøjde på 1,80 cm, 

også kan udvides til at gælde asfaltvejen. 

Generalforsamling 17. marts 2021 

Beslutning: 

Generalforsamlingen udsættes på ubestemt tid til det er muligt at afholde den fysisk i overensstemmelse 

med myndighedernes anbefalinger om Corona. 

Vand 

Der har været kontakt til en VVS-mand for at høre om denne ville kunne gennemgå vores brønde for 

korrekt tilslutning. Det ville være bedst når der var tryk på systemet. 

 

Den bedste løsning er at der trykprøves på de enkelte strenge før der iværksættes andet. 

 

Beslutning: 

Systemet trykprøves før åbningen lørdag den 27. marts. 

Eventuelt 

Der var forslag om at vi kigger på vedtægterne, da der er nogle uoverensstemmelser mellem praksis og det 

der står i vedtægterne. De trænger til en gennemgang så de læner sig op ad Forbundets retningslinjer. 

 

Næste bestyrelsesmøde er den 7. april kl. 19-21 på Teams  


