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Referat – Bestyrelsesmøde 19. juli 2022   
 
Sted: Martin, have 56 
Til stede: Ulla, Martin, Kell, Eller, Birgit 
Afbud fra: Karin 
Referent: Birgit  
 
 

1. Siden sidst 
• Referater på hjemmesiden 

Ulla gjorde opmærksom på, at vi skal have referater fra 2022 på hjemmesiden. 
Spurgte, om det er muligt, at de ligger på en måde, så de er nemmere at gå til.  
Birgit og Karin kigger på det. 
 

• Jytte 
Kell, Ulla og Birgit deltog i Jyttes bisættelse d.d. 
Ulla havde købt blomsteropsats fra Haveforeningen. 
 
NB! Skal vi have udarbejdet en form for gaveregulativ eller retningslinjer for, i forbindelse 
med hvilke begivenheder vi giver gave, buket e.l. og evt. økonomiske rammer? 
 
Martin er indtrådt i bestyrelsen og accepterede desuden at blive næstformand efter Jytte. 
 

• Fællesarbejde 25.6. 
Alt ok. 15 deltagere. 
Der blev klippet hække, fjernet ukrudt i fælleshaven, luget ukrudt på fællesområder. 
Tilbagevendende spørgsmål: hvorfor er der ikke flere, der møder op? 
 

• Alboa/hæk 
Bøgehækken ved annekset ind mod naboen Alboa har ikke været klippet på deres side i de se-
neste 3 år.  
Ulla har haft kontaktet Alboa, som herefter ville indhente tilbud på klipningen. Tilbud på 
34.850 kr. + moms (mere end 43.000 kr.) blev indhentet og sendt til Ulla. Der skulle herefter 
aftales en fordeling af beløbet mellem haveforeningen og Alboa. Ulla afviste forslaget og tog 
kontakt til et firma, der ville udføre opgaven for et langt mindre beløb. 
Forslaget blev drøftet. 
 
Imidlertid foreslog Martin, at han klipper hækken på vores side samt klipper hækken ned i 
passende højde.  
Afklip skal i den grønne container – evt. på næste fællesarbejde. 
Fremover indgår klipning af hækken i fællesarbejdet. 
 

• Kloakering (havegennemgang v entreprenøren 30.6.) 
Der har været gennemgang af haverne dér, hvor der var adgang, for at vurdere, hvor brønden 
i de enkelte haver kan placeres.  
Ulla meddelte, at hun har fået brev angående informationsmøde den 11. august – som skal 
udsendes til alle samt orientering om aktuel kampagne i Kolonihaveforbundet om bæredygtig-
hed i kolonihaverne.  
I samme udsendelse gøres der opmærksom på næste fællesarbejde den 6. august.  
 

• Køleskab til fælleshaven 
Ved fællesarbejdet d. 25.6. blev tanken om at købe et køleskab til fælleshaven luftet – til de 
kolde øller og vand! Bo vil lægge strøm til. 
Vedtaget. 
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Birgit researcher, Kell og Eller sørger for køb/afhentning. 
Køleskabet er købt via dba den 22.7. og anbragt i fælleshavens aflåste rum. 
 

2. Foreliggende sager 
• Fællesarbejde 6. august 

Nogle af os bemærkede ved forrige arbejdsdag, at træværket på fælleshuset trænger til ma-
ling/træbeskyttelse – og Bo har (efter bestyrelsesmødet) fulgt op med et forslag på FB: 

o Rensning af gammel plastikmaling på fælleshusrem og derefter træbeskyttelse 
o Man kan tilføje ditto for havelågen 

Birgit foreslog: 
o Oprydning og rengøring i opbevaringsrummet i fælleshus 
o … 

 
Martin har efterfølgende været på oprydning i container og skur: 

- Ukrudtsbrænderen er samlet og står klar til brug i containeren. 
 
Måske skal der gang i lidt ukrudstafbrænding – havegangen ved haverne 1 og 2 trænger. 
 
Martin har desuden sorteret i øl og vand i containeren - resultat: 

- 3 kasser tomme flasker og 1 sæk med tomme dåser 
- 30 øl og 30 blandede vand (godkendt dato) 

 
• Læskur/halvtag til containervagt 

Martin og Kell har lavet forarbejde til halvtag på containeren, så man fremover kan sidde i læ 
for regn, når man har vagten! Det bliver færdiggjort snarest. Tak! 
 

• Kloakering  
Se tidligere punkt under Siden sidst. 
 

• Venteliste/medlejer 
Ulla udarbejder skrivelse til alle havelejere om kriterierne for, hvem der kan blive medlejer, og 
hvordan det foregår. 
Ulla sender udkast til bestyrelsen til evt. kommentarer. 
 

• Arkivmateriale 
Arkivmateriale skal gennemgås, så det der skal opbevares, bliver opbevaret retmæssigt. 
Punkt til senere bestyrelsesmøde. 
 

• Aarhuskredsen/repræsentantskab 
Flere bestyrelsesmedlemmer er relativt nye og har ikke rigtigt kendskab til, hvordan repræsen-
tantskabet i Kolonihaveforbundets Aarhuskreds fungerer. Derfor en reminder om at være op-
mærksomme på, når der kommer invitation til næste repræsentantskabsmøde, at vi får taget 
stilling til, hvem der vil deltage. 

 
3. Næste møde 

Hos Kell, have 24 torsdag den 18. august kl. 14. 
 

4. Evt. 
• Havesalg  
1. Have 23 er solgt. Køb/salg er underskrevet d. 21.7. 
2. Kennys have nr. 39 sælges 
3. Otto Nanckes have 44 sælges 

Have 39 og 44 er vurderet pr. 27.7.22 
4. Kurts have 18 vurderes i kommende uge 
5. Lars & Lenes have 31 sælges til 1. november 
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6. Jyttes have 32 sælges, når Skifteretten giver grønt lys. 
 
 
NB! Forslag, at vi tilføjer et punkt: Godkendelse af referat til den ellers udmærkede dagsor-
den. Blandt andet skal referatet være godkendt af bestyrelsen, inden det lægges på hjemmesi-
den. 
 
 
 
 


