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Nyhedsbrev 2018 nr. 2 
 
 
Velkommen til havesæson 2018 
Den nye sæson er i fuld gang, vi har bestilt vores gartner, der inden længe kommer og river vores 

havegange. 

Og det er første sæson, hvor vi til den næste generalforsamling kårer årets kolonist, en kolonist der gør 

noget helt særligt i og for haveforeningen. 

 

Overfladevand i Oldjorden 

Bestyrelsen er i et samarbejde med kommunen i gang med at kortlægge, hvor der er problemer med 

overfladevand i de enkelte haveforeninger (steder hvor vandet kommer op af jorden). Det sker med 

henblik på at få et overblik over muligheder for at få et velfungerende dræn. 

Vi vil derfor gerne bede jer om at give bestyrelsen besked, såfremt I har observeret problemer med 

meget vand i jeres have eller havegang.  

Er der i øvrigt nogen der ligger inde med viden om eventuelle drænforhold i foreningen, hører vi også 

gerne om det. 

Vi vil gerne at I mailer jeres information på info@oldjorden.dk gerne ved udgangen af april måned. 

 

 

Ny bestyrelse 

Den nye bestyrelse har konstitueret sig på følgende måde: 

 

Formand:  Søren Larsen, have 131 

Alt vedrørende ventelister, salg af haver og repræsentation af 

haveforeningen udadtil - bestyrelsens kontakt til velkomstkomitegruppe, 

vandansvarlig, opslagsgruppe og trailergruppe 

 

Næstformand: Tina Pihl, have 35 

  Alt vedrørende byggeri og vurdering 

    

Kasserer:  Brian Iversen, have 103 

  Alt vedrørende økonomi, adresseændring og hjemmeside 

  

Bestyrelsesmedlem: Jørgen Bruun Petersen, have 135 

Alt vedrørende gartner og udearealer - bestyrelsens kontakt til miljøgruppe 

og hækkegruppe 

 

Bestyrelsesmedlem: Ivan Brøste, have 129 

Alt vedrørende havevandringer og præmiehaver - bestyrelsens kontakt til 

præmiehavegruppe og havevandringsgruppe 

 

Suppleant:  Marendine Ladegaard, have 8 
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Alt vedrørende kommunikation - bestyrelsens kontakt til aktivitetsgruppen og 

jubilæumsfestudvalget 

 

Suppleant:  Hans Christian Kirketerp, have 32 

  

Find altid den helt aktuelle bestyrelsesoversigt på www.oldjorden.dk under ”Info”. 

 

Haveforeningens ordensregler er ændret 

På generalforsamlingen besluttede vi at ændre tidspunkter for anvendelse af el- og motordrevne 

haveværktøjer i haveforeningen: 

Brug af el-samt motordrevne haveværktøjer bør begrænses mest muligt i weekender. Hækklipning og 
græsslåning med ovennævnte redskaber må tidligst påbegyndes kl. 07 på hverdage og 08 i weekender 
og skal være afsluttet senest kl. 19 på hverdage og kl. 13 på lørdag og søndag. 

 
Under byggeri (gælder med godkendt byggetilladelse) 

Hvis man er i en byggefase, er det tilladt at bruge, det til byggeriet nødvendige el-værktøj. For brug af 

el- samt motordrevne værktøjer gælder ovenstående starttidspunkter og brugen skal være afsluttet 

senest kl. 20. 

Find de fulde ordensregler på www.oldjorden.dk under ”Dokumenter og links”. 

 

Valg af økonomimodel for kloakering  

På haveforeningens ekstraordinære generalfor- 

samling lørdag d. 21. maj i strålende solskin  

besluttede de fremmødte kolonister/medlemmer, at  

kloakeringen i 2019 finansieres med en samlet og  

ens betaling for hovedledning og stikledning. 

Referat fra generalforsamlingen kommer snarest. 

 

 

 

 

Parkering i svinget i bunden af Bagvejen 

Bestyrelsen er opmærksom på udfordringerne med parkering i svinget i bunden af Bagvejen og vi 

arbejder på opsætning af parkering forbudt skilte i svinget. 

 

 

Husk at luge, havevandringerne starter i begyndelsen af maj. 

Vi ønsker alle en dejlig sommer og glæder os til at møde jer på havegangene. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen i Haveforeningen Oldjorden  
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