
Haveforeningen Kirkevangen 
 

Referat – Bestyrelsesmøde 7. marts 2022  
 
Sted: Birgit, Dronning Margrethes Vej 29, 1. th 
Til stede: Lars, Ulla, Karin, Birgit, Eller 
Afbud fra: Jytte, Kirsten 
Referent: Birgit  
 
 

1. Godkendelse af referat 
Der mangler referat fra det seneste bestyrelsesmøde, som blev holdt hos Lars, have 31 d. 
1.10.2021. 
Ulla skriver det manglende referat og udsender det snarest. 
 

2. Generalforsamling 
Generalforsamling afholdes lørdag d. 23. april kl. 11-13 i Reginehøjs fælleslokaler, hvis 
lokalerne er ledige. Lars undersøger.  
I mellemtiden viser det sig, at lokalerne ikke er ledige d. 23. april. Nyt forslag: lørdag d. 7. 
maj kl. 11-13. 
 
Indkaldelse udsendes senest 1. april sammen med forårsbrev. 
 

• Forårsbrev 
Ulla skriver udkast til forårsbrev, som sendes til bekræftelse/kommentarer hos Lars. Indhold i 
forårsbrev har faste punkter, som kopieres fra forårsbrevet 2021 + opdatering vedrørende 
kloakering samt datoer for tømning af fælles affaldsspande og private grønne containere.  
 

• Datoer for Fællesarbejde: 
 7.5.  kl. 10-12 
 25.6.  kl. 10-12 
 6.8. kl. 10-12 
 10.9. kl. 10-12 
 

• Ny formand 
Lars ønsker at fratræde som formand. Hans arbejde fylder for meget – der er ikke tid til også 
at være familiefar og passe formandsarbejdet. 
Beslutningen blev modtaget med stor beklagelse i bestyrelsen. 
Der skal således være valg af formand på dagsordenen til generalforsamlingen. 
 

• Kloakering 
Tilbagebetaling af lån forventes at være 1800 kr. 2 gange årligt med den første betaling i 
efteråret 2022.  
 

• På valg 
Bestyrelsesmedlemmer: 
Ulla (kasserer): genopstiller 
Birgit: genopstiller 
 
Suppleanter: 
Eller: genopstiller 
Kirsten: genopstiller ikke 
 

• Vand 
Der åbnes for vandet d. 26. marts.  
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3. Dræn 
Teknik og Miljø, Aarhus Kommune har bedt Haveforeningen om at tage stilling til eventuelle 
behov for dræn af haver, som i givet fald skal udføres i forbindelse med kloakeringen.  
Da ingen haveejere har meldt tilbage angående problemer med vand i haverne, går 
bestyrelsen ud fra, at der ikke er behov for, at der skal udføres drænarbejde i forbindelse med 
kloakeringen.  
 

4. Vandlåse 
Flere haveejere har meldt tilbage angående rustne/tærede stophaner. Udskiftning vil blive 
foretaget i forbindelse med kloakering.  
Beslutning: Ved havesalg tjekkes stophaner for evt. tæring. 
NB! Der er 2 stophaner ved hver vandlås – den, der vender bort fra haven, er haveforeningens 
ansvar, den der vender ind mod haven, er den pågældende haveejers ansvar. 
 

5. Affaldsspande/tømning 
Lars sørger for, at haveforeningens affaldsspande stilles ud inden første tømning: onsdag i uge 
12. 
 
Datoer for tømning: 
Restaffald:   Hver onsdag uge 12 – 45 
Papir:  Hver 4. fredag uge 12 – 45 
Glas/plastic/metal: Hver 4. fredag uge 12 – 45 
Private grønne container: Hver 4. torsdag: 
  10. marts 
  7. april 
  5. maj 
  2. juni 
  30. juni 
  28. juli 
  25. august 
  22. september 
  20. oktober 
  17. november 
 

6. Næste møde 
Afventer, om der er behov for et bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen. 
 
 
 
 


