
 

 

Referat af bestyrelsesmødet d. 12. januar 2022, Haveforeningen Oldjorden (EKSTERNT) 

 

Vores dagsordenen er opdelt i 3 hovedpunkter: 

PUNKTER TIL ORIENTERING - PUNKTER TIL DRØFTELSE - PUNKTER TIL BESLUTNING 

Samtidig vil rollen ordstyrer gå på skift. Denne måde at køre dagsordenen på er et forsøg og skulle gerne 

gøre det nemmere at skrive referat og tydeliggøre beslutningspunkter. 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst den 08.11.2021 

Beslutning: 

Dagsorden godkendt og referatet godkendt. 

PUNKTER TIL ORIENTERING 

Nyt fra formanden 

Modtaget mail fra Hanne Nippin: Inspirerende foredrag om Grøn Fritid i 2022 

Mailen sendes videre til aktivitetsudvalget som inspiration til næste årets aktiviteter. 

Nyt fra kassereren 

Årsregnskab 2021 

Det færdige årsregnskab blev gennemgået. 

Regnskabet forventes revideret og godkendt af revisorerne i uge 4. 

Regnskabet har nu en form som er opdelt i den daglige drift (nødvendige udgifter) og ekstraordinære 

poster (besluttende poster), som indeholder det der besluttes af bestyrelsen eller generalforsamlingen som 

f.eks. indførelse af en P-vagt ordning, ny hovedventil til havegang 1, indkøb af ny trailer osv. På den måde 

bliver det synligt hvad det betyder for havelejen, når der træffes beslutninger om diverse 

indkøb/beslutninger. 

Samtidig sikrer vi et mere retvisende budget så vi ikke får budgetteret for højt og laver en ”skjult” opsparing 

i foreningen. 

Foreningens forsikringsforhold 

Foreningen har den fulde forsikringspakke udbudt af Kolonihaveforbundet som indeholder: Erhvervspakke 

(Erhvervsansvars-, bestyrelsesansvars-, og underslæbsforsikring), retshjælpsforsikring, 

vurderingsansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring. 

Nyt fra gartneransvarlig 

Ikke meget nyt, men Bestyrelsen var enige om at vente til udbedringen af bagvejen trods mange huller, 

som det er aftalt med gartneren i marts 22. 

Nyt fra vurderingsudvalg og byggeansvarlig 

Der forestår salg af 2 haver ved sæsonstart. 



 

Nyt fra Kreds og kolonihaveforbund 

Der er kommet 2 nyhedsbreve fra kolonihaveforbundet. 

PUNKTER TIL DRØFTELSE 

Orientering om klagesager 

Fremover ønsker bestyrelsen at orientere eventuelle klagere om at en klage vil blive forelagt den der klages 

over, hvis dette ikke ønskes af klageren, henlægges klagen og vi gør ikke yderligere. 

Indkøb af ny Trailer 

Bestyrelsen ønsker trailer med højere sider end den gamle. 

PUNKTER TIL BESLUTNING 

Reviderede vedtægter 

Bestyrelsen gennemgik udkast til reviderede vedtægter. 

Beslutning: 

De reviderede vedtægter sammen med reviderede ordensregler fremsættes som et samlet pkt. på den 

kommende generalforsamling til erstatning for de gamle vedtægter. 

Afskrivning af kloakeringslån 

Beslutning: 

Bestyrelsen fremsætter forslag om afskrivning af kloaklånet over 50 år på den kommende 

generalforsamling. 

Hækkehøjde opmåling februar 2022 

Beslutning: 

De haver der har for høj hæk adviseres og får frist til at få bragt højden på plads til efterårets 

hækkeklipning. 

Deltagelse i dialogmøde den 1. feb. og kredsgeneralforsamling den 22. feb. 

Formand og næstformand deltager i dialogmødet 1. februar. 

Bestyrelsen deltager i kredsgeneralforsamlingen den 22. februar. Vi har 5 pladser. 

Forslag om helårsvand 

Beslutning: 

Bestyrelsen fremsætter forslag om helårsvand sammen med have 78 og 139 på den kommende 

generalforsamling. 

 

Forslag om bomløsning 

Forslaget har været drøftet i SOFO. Her er der størst interesse for at der indføres en fælles P-vagt ordning. 

Et enslydende forslag til SOFO udarbejdes, så det kan komme på de respektive generalforsamlinger i 

foråret. Såfremt det ikke vedtages, står det de enkelte foreninger frit for valg af løsning 



 

Beslutning: 

Bestyrelsen fremsætter forslag om P-vagt ordning til erstatning for den tidligere beslutning om bom 

løsning på den kommende generalforsamling. 

Venteliste 2022 

Beslutning: 

Der bruges ikke tid på at udsende reminder om indbetalingsfrist for nuværende ventelistepersoner. 

Dagsordensforslag til generalforsamling 16. marts 2022 

Bestyrelsen gennemgik udkast til dagsorden. 

Generelt er status vedrørende valg til posterne: 

Der er valg til kassererposten, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 revisorer og3 vurderingsudvalgsmedlemmer og 

samtlige suppleantposter som er 1-årige. 

Eventuelt 

Næste møde er den 21. februar 2022 


