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VENTELISTEREGLER  

HAVEFORENINGEN OLDJORDEN 

§1 Fakta 

1. Haveforeningens venteliste har 80 pladser. 

2. Du skal være indstillet på, at dit navn offentliggøres.  

3. Ventelisten offentliggøres på haveforeningens hjemmeside.  

4. Det koster 100 kr./år, der dækker perioden 1. april - 31. marts. 

5. Du skal bo i Aarhus Kommune og være myndig. 

§2 Jeg vil gerne på venteliste 

1. Hvert år i marts kan du ønske at komme på haveforeningens venteliste.  

2. Du laver en seddel med dit navn, adresse, telefonnummer og mailadresse (udfyld med 

blokbogstaver), lægger sedlen i en lukket kuvert, som du lægger i en postkasse i 

haveforeningen. Kun én husstand pr. kuvert.  

3. På vores hjemmeside informerer vi (slutningen af februar), hvor postkassen er placeret i 

haveforeningen det pågældende år.   

4. Bestyrelsen trækker lod blandt kuverterne om ledige pladser på ventelisten. Du hører fra 

haveforeningen i løbet af april, hvis du er blandt de heldige. Hører du ikke noget, er du 

desværre ikke én af de heldige. 

5. Vi gennemfører denne procedure hvert år, så du har mulighed igen næste år.   

6. Du kan ikke anvende mail til at komme på venteliste.  

§3 Jeg er på venteliste 

1. Du skal forny din plads på ventelisten hvert år ved at indbetale 100 kr. til haveforeningens 

konto eller MobilePay i løbet af januar til marts og inden d. 31. marts. 

2. Vi påminder og rykker ikke for din indbetaling. Derfor anbefaler vi dig, at du opretter en 

fast overførsel i din bank til vores konto hvert år d. 15. marts. 

3. Modtager haveforeningen ikke din betaling inden fristen, bliver du slettet fra ventelisten.  

4. Indbetaling efter fristen tilfalder haveforeningen og fornyer ikke din plads på ventelisten.  

5. Du skal sørge for, at haveforeningen altid har din aktuelle adresse, telefonnummer og 

mailadresse. Mangler bestyrelsen korrekt mailadresse, sletter vi dig fra ventelisten. 

6. Din mail skal altid acceptere og godkende mails fra mailadresserne: havesalg@oldjorden.dk 

og info@oldjorden.dk 

§4 Havesalg 

1. Bestyrelsen sælger haver i perioden april til og med oktober.  

2. Når en have kommer til salg, kontakter bestyrelsen hele ventelisten. De første 5 på 

ventelisten, der ønsker at købe og se haven bliver inviteret til ”åbent hus” på mail. 

3. Du skal have finansiering i orden, når du tilmelder dig åbent hus. 

4. Tilmelder du dig åbent hus og ikke møder op, koster det 5 pladser på ventelisten. Melder 

du afbud, koster det dig ikke noget.    

5. Haven er privat ejendom, så du må ikke gå ind i haven uden lejers samtykke. 

6. Du skal være personligt fremmødt til åbent hus for at kunne købe haven. 

7. Haven sælges til den første på ventelisten, der ønsker at købe.  
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