
 

Referat af bestyrelsesmødet d. 8. november 2021, Haveforeningen Oldjorden (EKSTERNT) 

 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst den 06.10.2021 

I forbindelse med godkendelse af referat drøftede bestyrelsen beslutningen fra sidste møde: ”Det 

overvejes at sende containeropgaven i udbud til en ny operatør, hvis ikke der kommer orden i 

regningerne”.  

Der har været kontakt med firmaet der har medgivet, at de har haft en del vanskeligheder med fakturering 

pga. et nyt regnskabssystem, dette skule nu være i orden. 

Firmaet har informeret om hvordan vi kan nedbringe omkostningerne ved at stoppe med tømninger i 

weekenden og i stedet øge antallet af containere. Bestyrelsen drøftede også muligheden for at flytte 

storskraldscontainer frem i kalenderen. 

Beslutning: 

Den containeransvarlige kontaktes med henblik på at drøfte hvordan næste sæsons containerplan skal se 

ud i forhold til de faldne bemærkninger. Dagsorden og referatet herefter godkendt. 

Nyt fra formanden 

Orientering om møde i SOFO 

Det er aftalt at etablere et møde md marketenderen og 2 personer fra haveforeningernes bestyrelser for at 

afklare marketenderiets status og fremtid mm. 

Det er samtidig aftalt at indhente tilbud på parkeringskontrol for hele SOFO-området. Derefter skal det op 

på de respektive foreningers generalforsamlinger, inden det kan besluttes. 

Lukning af vand 

Det har ikke været muligt at finde en lukkeventil til havegang 1. Den som gartneren har gravet frem, er til 

det gamle system. 

Der er sandsynligvis en lækage på hovedledningen/havegang 1 på ca. 0,5 m3 i døgnet. Der arbejdes stadig 

på sagen. Der er pt. lukket på hovedhanen og forbruget er 0. 

Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte at såfremt det er nødvendigt kan der etableres en ny lukkeventil til havegang 1. 

Oprydning i arkiv 

Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte at gamle vurderinger anonymiseres og lader dem forblive i arkiv. 

Opfølgning på beslutninger fra Generalforsamlingen 

Masterplan bagvejen – arbejdet er i gang.  

Helårsåbning af vand – arbejdsgruppe er indkaldt 

Flytning af dato for hækkeklip fra 24/6 til 10/7 – Er indskrevet i de reviderede ordensregler som 

gennemgås på næste bestyrelsesmøde  



 

Biodiversitet i hække – De to haver der på den seneste generalforsamling gav tilsagn om at udfærdige en 

beskrivelse af gode ideer til hækkeklipning er kontaktet, samtidig er de bedt om at kontakte en der har 

indsigt i biodiversitet at beskrive god og dårlig biodiversitet. Skrivelse tænkes lagt ud som vejledning på 

hjemmesiden. 

Haveforeningen leverer både liguster og tjørn som hækplanter Er indskrevet i de reviderede ordensregler 

som gennemgås på næste bestyrelsesmøde  

Fremtidigt arbejde 

Gennemføre masterplan for bagvejen – er i gang 

Sikring af den vedtagne hækkehøjde efterleves – der laves opmåling i februar 22 

Dialog med haver der vokser til – der tages kontakt til haverne før sæsonstart 22 

Fejlfinding af vandmanko – arbejdet er i gang 

Velkomstgruppen efterlyser en kolonist, der kan hjælpe med at udarbejde en ny velkomstbrochure i 

lækkert design – Der tages kontakt til mulig hjælper 

Kompressorsnak 

Tidligere beslutninger og hjemmesiden hænger ikke helt sammen i forhold til hvordan bestyrelsen besvarer 

spørgsmål om defekte kompressorer og tilskud til nye. 

Beslutning: 

Bestyrelsen ønsker at støtte indkøb af nye kompressorer med afsæt i at det er fælleseje ikke et ejerskab 

for den enkelte havegang. 

Grundlæggende er ideen at en kompressor dækker to havegange, defekte kompressorer erstattes og 

udgiften dækkes af fællesskabet. 

Andre havegange kan låne såfremt egen kompressor er defekt indtil ny købes. 

Havegangene er selv ansvarlige for udlån, vedligehold og eventuelt indkøb af ny kompressor til 

erstatning for en defekt kompressor. 

Der orienteres om den reviderede tilgang til ejerskab og støtte til indkøb af kompressorer på næste 

generalforsamling. 

Trailersnak 

Den nuværende trailer er kassabel og bliver stående i haveforeningen frem til sæsonåbning. 

Beslutning: 

Bestyrelsen besluttede at der indkøbes en ny trailer med høje sider til næste sæson og den gamle 

udfases. 

Nyt fra kassereren 

Kassereren gennemgik en oversigt der i højere grad kan vise vores forbrug kontra det vedtagne budget. Det 

skal være transparant hvornår og hvordan vi anvender midler, som der ikke er budgetteret med. Vi skal 

kunne se hvordan eventuelle forslag, der ikke er budgetteret med, belaster vores økonomi og i sidste ende 

vores haveleje. 



 

Bestyrelsen indledet en drøftelse af hvor meget foreningen skal have af midler for sikre den nødvendige 

likviditet. 

Bestyrelsen arbejder videre med at drøfte hvor meget vi skal have på bankbogen for at opretholde den 

nødvendige likviditet. Bestyrelsen har den holdning, at vi ikke skal spare op, men hele tiden sikre så lav en 

haveleje som muligt. 

Nyt fra gartneransvarlig 

Den gartneransvarlige gav en orientering om den aftale der er lavet med gartneren inden sæsonstart for 

bagvejen. Der vil blive lagt stabil grus med forhøjning på midten i marts 22. 

Bestyrelsen overvejer som opfølgning på masterplanen for bagvejen at få etableret skrå render som dem 

der er lavet på asfaltvejen, de skal både virke som fartdæmper og som vandafleder fra de øverste 

havegange på bagvejen. 

Nyt fra vurderingsudvalg og byggeansvarlig 

Der forestår vurderinger næste år af 2 haver ved sæsonstart 

Kredsen har udmeldt dato for vurderingskursus for nybegyndere 

Nyt fra Kreds og kolonihaveforbund 

En anmodning om at videresende en spørgeskemaundersøgelse om bæredygtighed er sket. 

Havesalg 

Der er solgt 1 have internt og 1 have eksternt i oktober. 

Reviderede ordensregler 

Udsat til næste møde. 

Hækkehøjde opmåling februar 2022 

Udsat til næste møde. 

Drøftelse af eventuel afskrivning af kloakeringslån 

Udsat til næste møde. 

Præmievindere 

Vinderne er orienteret og er spurgt til offentliggørelse. Vinderne vil blive behørigt fejret på den næste 

generalforsamling i 2022. 

Adkomstret til kolonihaver 

Udsat til næste møde. 

Eventuelt 

Næste møde er den 12. januar 2022. 


