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Referat – Bestyrelsesmøde 19. august 2022   
 
Sted: Kell, have 24 
Til stede: Ulla, Martin, Kell, Eller, Birgit 
Afbud fra: Karin 
Referent: Birgit  
 
 

1. Godkendelse af referat  
Referatet godkendt med rettelser, der var blevet tilføjet. 
 

2. Siden sidst 
• Kloakeringsmøde 11.8. med Aarhus Kommune og entreprenør 

Der var tilfredshed med mødet.  
41 haver havde forhåndstilmeldt sig.  
Infomateriale er sendt ud til alle. 
 

• Kloakeringstilslutning 
Som Ulla nævnte på ovennævnte møde, var hun blevet anbefalet at kontakte et mindre entre-
prenørfirma på Djursland, B. S. Kristiansen, med henblik på at løse opgaven med tilslutning i 
de enkelte haver.  
Der er opbakning i bestyrelsen til, at Ulla kontakter firmaet og får et tilbud, når det bliver ak-
tuelt. Det vil selvfølgelig være frivilligt for den enkelte havelejer at benytte sig af denne ord-
ning. 
 

• Fællesarbejde 6.8. 
Ca. 15 deltagere. 
Der blev luget og brændt ukrudt på havegange, ukrudt fjernet i fælleshaven, hækken ind mod 
Alboa blev klippet, og alt afklip blev kørt i container. Der var nogle, der fik sved på panden – 
godt arbejde! 
 
Det gik ikke helt så glat med maleprojektet i fælleshaven. Det viste sig, at både stern og tag 
bør udskiftes, og der skal laves en ny vinduesramme til det ene af vinduerne. Nogle af de 
fremmødte tog en tørn med at skrabe gammel maling af.  
 
Bestyrelsen i form af formand og kasserer godkendte på stedet renoveringsprojektet, eftersom 
Bo, Keld og Martin vil stå for det praktiske, herunder indkøb af materialer. Arbejdet vil blive 
udført løbende. 
 

• Alboa/hæk 
Hele hækken ind mod Alboa er nu ordnet, jfr. ovenfor. 
 

• Storskrald  
Ulla har fundet ud af, at det er muligt at få afhentet storskrald i haveforeningen ved at kon-
takte ”Kredsløb” i Aarhus Kommune. 
 

• Havesalg  
o Have 23 – i forbindelse med salg var der en af de interesserede, der ville ønske, hun på 

et tidligere tidspunkt havde fået oplysninger om bl.a. de årlige udgifter. Det fik Ulla til 
at udfærdige en lille skrivelse om dette, som hun fremover vil medsende, når man får 
tilbudt en have. 

o Have 18, Kurts have – den endelige vurdering foreligger nu, efter justering på bag-
grund af mindre indsigelser fra Kurt. 

o Overdragelse m.v. af have 39, Kennys have, sker fredag d. 19. august. 



Haveforeningen Kirkevangen 
29. juli 2022 

 

 2 

o Have 44, Ottos have – der skal laves aftale om tidspunkt for overdragelse. Det blev fo-
retaget søndag d. 21. august. 

o Have 31, Lene/Lars’ have – de er nu klar til at få lavet vurdering. 
 

3. Foreliggende sager 
• Næste fællesarbejde 10.9. 

Hækklipning. 
Fælleshaven – reparationsarbejde/klargøring til maling/maling fortsat. 
 
Birgit foreslog, at staudebedet bag fælleshuset nedlægges og omdannes til græs. Ingen har 
egentlig glæde af stauderne, og det virker lidt omsonst at skulle bruge tid på at fjerne ukrudt 
mm på hvert fællesarbejde. Der var tilslutning til forslaget. 
 

• Fælles aktiviteter 
Endnu engang drøftede vi forslag til mulige fællesaktiviteter, der kan samle beboerne, så flere 
kommer til at kende hinanden. 
Foreløbige forslag: 

o Æblefest – Susanne, have 56, har spurgt til en opfølger på æblefesten fra forrige år. 
Martin har foreslået, at hun kontakter Lars. 

o Bytteplantedag  
 

4. Næste møde 
Hos Martin, have 56 d. 19. september kl. 14. 
 

5. Evt. 
• Forslag om et årshjul for arbejdet i bestyrelsen  

Det vil sikre, at vi kan være på forkant med de opgaver, der er tilbagevendende, som fx dato 
for generalforsamling, indkaldelse, reservation af lokale mm. 

 
• Medlemskab af Kolonihaveforbundet Danmark 

Det er tilsyneladende ikke alle, der er blevet indmeldt, hvilket normalt sker i forbindelse med 
køb af have. 
Ulla vil tjekke, om alle er indmeldt. 
 
 
Efter mødet gik bestyrelsen en besigtigelsesrunde i fælleshaven mhp: 

- Staudebedet 
- Opmagasineringsrummet – trænger til oprydning. Køleskabet skal flyttes, evt. til ven-

stre for døren. Martin har efterfølgende ryddet op, taget hylde ned, flyttet køleskabet – 
og fundet haveforeningens flag! Tak! 

- Kloakering – placering af brønd. Martin vil sætte pind til alternativ placering. 
 
 
 


