
Haveforeningen Kirkevangen 
 
Referat – Bestyrelsesmøde 19. september 2022 
Sted: Have 56/Martin 
Afbud: Kell Lindholdt Kumrit 
Referent: Martin Christensen 
 
Dagsorden: 

1. Referat fra sidste møde 
2. Siden sidst 
3. Foreliggende sager 
4. Næste møde 
5. Eventuelt 

 
Ad. 1 
Godkendt med få indarbejdede rettelser. 
 
Ad. 2 

• Have 18 er solgt. 
• Vedrørende fremtidige vurderinger af haver efter kloakering har Birgit Nielsen modtaget 

beregningsmodel fra Henning Skaarup, Teknik og Miljø, der også henviser til eventuelle 
modeller i Aarhus Kredsen, hvilket undersøges nærmere. 

• Ulla Holm har taget kontakt til Aros VVS med henblik på undersøgelse af mulig defekt 
vandmåler i en af haverne. Såfremt der er tvivl om målerens stand udskiftes denne. 

• Kassererkurset i Odense var godt og brugbart. Det drejede sig primært om at give kendskab 
til regnskabets opbygning og herunder at anvende elektronisk bogføring, der forventes 
indført som krav på landsplan i løbet af de kommende år. 

• Visse med-lejere er ikke retmæssigt registrerede på lejekontrakterne og er derfor heller 
ikke medlemmer af kolonihaveforbundet som påkrævet. Ulla forelægger forbundets 
jurister problemet, med henblik på at bringe forholdene i overensstemmelse med 
vedtægterne. 

• Kloakeringen forløber planmæssigt. 
• Kun en enkelt havelejer har afvist fotografering af vandbrønden i forbindelse med 

kloakeringen, for at vi kan få et overblik over tilstanden, med henblik på indhentelse af 
tilbud på udskiftning af de haner der er tæret af rust i et omfang der vanskeliggør eller 
hindrer brugen af disse. 

• Alle havelejere (eksklusiv en enkelt der mangler) har i år aflæst deres vandmålere. 
• Fællesarbejdet den 10. september forløb fint. Der var kun få opgaver, så det passede med 

det beskedne fremmøde. Staudebedet bag huset er nedlagt og der er etableret nyt tag, 
inddækning og renovering af et af vinduerne, samt indkøbt et køleskab. De fremmødte 
var/er tilfredse med maden, men efterlyste æblejuice til børnene. 

• Martin har doneret et 4x6 meter partytelt til foreningen, der er anbragt i containeren. 
 
Ad. 3 



• Der afholdes repræsentantskabsmøde i kredsen den 20. september. Ulla og Martin 
deltager. Dagsordenen omfatter orientering fra og om kredskontorets daglige drift, 
orientering vedrørende et møde med Aarhus Kommune, afholdt den 7. juni og orientering 
fra Kolonihaveforbundets kongres, afholdt i dagene 9.-10. september. Fra kredsens 
byggeudvalg orienteres der ligeledes om byggesager, vurderinger og kurser. Til det sidste 
punkt indstiller vi fra Haveforeningen Kirkevangen, at der fremover er en skærpet 
opmærksomhed med syn i forbindelse med nye byggesager på baggrund af en konkret 
godkendelse af et byggeprojekt i form af tilbygning, der er etableret henholdsvis 75 cm fra 
bagbo og 30 cm fra nabo. Desuden skal der spørges om det er tilladt at afholde Sankt 
Hansbål i kolonihaveforeningerne. 

• Kloakeringen fortsætter som planlagt og de enkelte havelejere får besked fra Brødrene 
Møller vedrørende adgang til haverne. Enten direkte eller via Ulla. 

• Der afholdes sæsonafslutning i Fælleshaven søndag den 30. oktober mellem 1400 og 1600, 
hvor der også deles præmier ud. Martin spørger Keld Mandsfeldt om bistand med pølser 
og brød og opstiller teltet dagen før. 

• Karin Mandsberg laver forslag til invitation med tilmelding af hensyn til bespisning. 
• Karin har også fremstillet skabeloner til præmiediplomer og sammen med Ulla sørger hun 

for at de respektive modtagere af 1. præmie og Flidspræmie for 2021 modtager disse 
snarest. 

• Keld Mandsfeldt, have 26, modtager årets flidspræmie. Både på grund af arbejdet med sin 
egen have, men ikke mindst på grund af den hjælpsomhed mange af de øvrige havelejere 
har nydt godt af fra Keld gennem året. 1. præmien går til Danusha Jørgensen, have 27 for 
en mangfoldig og spændende have. 

• Bestyrelsen har besluttet, at der fremover gives en bårebuket á 400,- kroner i forbindelse 
med en havelejers bisættelse/begravelse. Alt øvrigt, fødselsdage, bryllupper og lignende 
betragter vi som private anliggender. 

• Birgit udarbejder forslag til årshjul for det fremtidige arbejde i foreningen. 
• Karin tager kontakt til det firma der forestår græsslåning med henblik på sikring af elkabel 

ved container. 
• Kell, Keld og Martin fortsætter med renoveringen i Fælleshaven af vinduer med mere. 

 
 
Ad. 4 
Næste møde afholdes hos Martin/have 56 torsdag den 13. oktober fra klokken 1400. 
 
Punkter der forventes behandlet: 

• Gennemgang af foreningens økonomi 
• Foreningens/bestyrelsens ansvar, moralsk, økonomisk og juridisk 
• Etablering af toilet, urinal, håndvask og eventuelt køkkenafdeling i Fælleshaven 
• Ny flagstang og sokkel 

 
Ideer til fællesaktiviteter: 

• Fællesarbejder x 4-5 
• Havevandring/åbne haver 
• Plantebyttedage 



• Høstfest 
• Standerrejsning ved vandåbning 
• Æblefest 
• Vinsmagning 
• ”Tak for året der gik”, når der lukkes for vandet (køleskabet tømmes) 

 
Ad. 5 
Codan Forsikring har sendt brev vedrørende forsikringsgennemgang. Ulla kontakter dem. 
Der er 61 personer på venteliste til haverne. 
Karin modtager ikke genvalg til bestyrelsen, men fortsætter dog perioden ud. 
 


