
 

Referat af bestyrelsesmødet d. 3. november 2020, Haveforeningen Oldjorden 

(EKSTERNT) 

 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst den 28.09.2020 

Beslutning: 

Dagsorden godkendt og referatet godkendt. 

Nyt fra formanden  

Opfølgning have der er i retten 

Der er kommet besked fra retten i Horsens om at der er sat politimyndighed på, der skal prøve at få 

afleveret stævningen til havejeren, der er frist til 30/11. 

Arbejdsgruppe bagvej 

Udover Jørgen og Søren fra bestyrelsen er der 3 haver der har vist interesse i at deltage i arbejdsgruppen. 

Solgte haver 2020 

Der er solgt 4 haver i år, 2 er solgt på den interne venteliste og den nye sæson åbner derfor op med slag af 

2 haver. 

Fastsættelse af GF-dato 2021 

Drøftet dato som offentliggøres så snart der er accept fra stedet hvor den skal afholde. 

Bestyrelsesmøder frem til GF 2021 

Beslutning: 

Næste møde afholdes den 3/2 -2021. 

Nyt fra kassereren  

Havelejen er indbetalt fra alle kolonister. 

Der er ikke nyt om status på afskrivning af kloakeringsudgift, der mangler viden om lånets størrelse og 

værdien af vores kloakering inden der kan tages beslutning om afskrivning. De to beløb afventes fra Aarhus 

kommune, men de foreligger nok ikke før kloakeringen for alle haveforeninger er afsluttet. Indtil da 

afdrager vi på lånet iht. Regninger fra Kredsen/Aarhus kommune. 

Nyt fra gartneransvarlig 

Vi har fået en mindre reduktion i den aftalte betaling for vedligehold af udearealer pga. kloakeringen gjorde 

det umuligt for gartneren i visse tilfælde at udføre sit arbejde som aftalt. Der er tilfredshed med aftalen 

med gartneren. 

Beslutning: 

Vi fortsætter samarbejdet med nuværende gartner i 2021 på samme kontrakt. 

Nyt fra vurderings- og byggeansvarlig 

Der har været dialog med Kredsen om syn. Der foretages ikke flere syn før sæsonåbning 2021. Enkelte har 

indleveret byggeansøgninger som behandles denne sæson. 



 

Konstituering efter GF 2020 

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen den 30/9-20 med Tina Pihl som næstformand og 

Susanne Petersen som sekretær. 

Præmiehaver 

Kredsen har oplyst at de har modtaget præmier til vores præmiehaver. 

Beslutning: 

Vinderne modtager præmierne på næste generalforsamling sammen med en blomst/gavekort. 

Nyt fra Kreds og forbund 

Kredsen har aflyst vurderingskursus pga. Corona, meddelt stop for byggesyn i år samt at præmier kan 

afhentes. 

Vandaflæsning 2020. 

Der manglede oplysninger fra 24 haver ved deadline. Disse pålægges et gebyr på kr. 100 hver. 

Efter rykkere er der manglende aflæsning fra 12 haver. 

Bestyrelses udtrykte stor undren overfor det store antal der ikke overholdte deadline på trods af ordentlig 

kommunikation. Det giver et stort ekstraarbejde for de i bestyrelsen der står for den arbejdsopgave. 

 

Evaluering af generalforsamling HF Oldjorden 2020 

Bestyrelsen var tilfreds med afholdelsen og stedet den blev afholdt. 

Kloakering 

Så synger retablering og udbedring af fejl og mangler på sidste vers.  De enkelte kolonister er gode til at 

kontakte bestyrelsen hvis de ikke mener at fejl er udbedret. 

Eventuelt 

Drøftet om gartneransvarlig har mandat til at afvise hækplanter til have lejere der ikke har plantet 

udleverede hækplanter indenfor den oplyste vejledende tidsfrist hvis planterne går ud. 

Bestyrelsen gav mandat til at afvise indkøb af nye planter i disse forhold. 


