
 

Referat af bestyrelsesmødet d. 7. april 2021, Haveforeningen Oldjorden (EKSTERNT) 

 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst den 03.03.2021 

Beslutning: 

Dagsorden godkendt og referatet godkendt. 

Nyt fra formanden  

Opfølgning der er i retten. 

Sendes til Fogedretten for udsættelsesbegæring. 

Køleskabsophæng 2021 

Uddeles til samtlige haver. 

Henvendelse om Nærboks til pakker. 

Bestyrelsen takker nej. 

Henvendelse om defekt vandur. 

Bestyrelsen sørger for udskiftning. 

Henvendelse om skader efter kloakering 

Bestyrelsen kontakter entreprenøren. 

Rengøring affaldsøer, feje og algefjerner 

Bestyrelsen kontakter frivillighedsgruppen 

Udskiftning til elektronisk hoved ur vandmåler  

Beslutning: 

Udskiftning iværksættelse. 

Nyt fra kasserer  

Kvartalsregnskab ser rigtig fornuftig ud, dog er der pt. en stor kassebeholdning, men der henstår nogle 

større udgiftsposter i nær fremtid såsom afdrag på kloaklån, haveleje til Aarhus kommune 

(kredsopkrævning) og udgift til asfaltvej, når disse poster er betalt, vil vores kassebeholdning ligge på et 

mere normalt niveau. 

Al haveleje marts 2021 er betalt. 

Orientering om at der mangler betaling af ventelistegebyr for 23 personer efter den udmeldte dato. 

Beslutning: 

Ventelisten åbnes op til max. 80 personer. 

Nyt fra gartneransvarlig 

Der er foretaget den aftalte udlægning af natur sten og opfyldning af huller på bagvejen. Resten afventer 

beslutning på generalforsamlingen. 



 

Arbejdet med såning af græs på asfaltvejen skylles væk. Bumpene er ikke færdige, de mangler et slidlag. 

Beslutning: 

Brd. Møller kontaktes om de sidste arbejder på asfaltvejen og reparation i have. 

Nyt fra vurderings- og byggeansvarlig 

Der er rigtig mange byggespørgsmål- og sager, desværre kan der ikke gives godkendelser til opstart af 

byggeri pt. da Aarhuskredsen er lukket for fremmøde. 

Bestyrelsen drøftede en mulig digital løsning på ansøgninger om byggetilladelser og vil bringer ideen videre  

Beslutning: 

Muligheden for vurdering genoptages. 

Nyt fra Kreds og kolonihaveforbund 

Aarhus kredsen har afholdt byggesyn i 6 haver i slutningen af marts.  

Kolonihaveforbundet har igangsat en undersøgelse om medlemmernes syn på Havebladet. Link til 

undersøgelsen er videresendt til alle kolonister. Derudover sendte de lige en aprilsnar, som enkelte 

dumpede i      . 

Havesalg 

Der er 2 haver der er sat til salg sidste år, disse blev dog ikke solgt pga. Corona. 

Beslutning: 

Havesalg igangsættes. 

Havevandring 

Havevandring påbegyndes i maj. Se de nærmere regler på vores hjemmeside under overskriften 

Havevandring 

Generalforsamling 17. marts 2021 

Generalforsamlingen er udsat på ubestemt tid. De nuværende Corona restriktioner åbner ikke op for 

afholdelse af denne. Bestyrelsen indvilgede i at fortsætte indtil der kan afholdes ordinær generalforsamling. 

Beslutning: 

Generalforsamlingen udsættes på ubestemt tid. 

Vand 

Åbning af vand gik forholdsmæssigt fornuftigt. Vandholdet har foretaget trykprøve af ledningsnettet og har 

ikke kunnet observere lækage på dette. Næste skridt er at undersøge enkelte vandure hvor forbruget er 

ikke eksisterende for at se om de virker. 

 

Beslutning: 

Der udskiftes til elektronisk hoved ur for løbende at holde øje med mulige lækager. 

Eventuelt 

Næste møde er den 3. maj kl. 17-20.  


