
Referat fra bestyrelsesmøde 
onsdag d. 6/3 2019

Til stede: 
Claus (007), Jesper (45), Lisbeth (17), Jon (55), Dan (15), Rasmus (94), Anne-Mette (51)

Oversigt:

1) Haver der mangler færdigmelding af kloakering overfor kommunen
2) Byggeudvalg
3) Rottebekæmpelse
4) Havesalg
5) Trailere
6) Hestemøg og frugttræer
7) Arbejdsdage
8) Strømfiks i Duehuset
9) Klage over jordbunker og byggematerialer på Fasanvej
10) Generalforsamling (28/4 2019)

1) Haver der mangler færdigmelding af kloakering overfor kommunen

Vi har fået en henvendelse fra kommunen, idet der er en række haver, der mangler færdigmelding 
på kloakering. Det drejer sig om 32 haver, hvoraf kun enkelte er på dispensation. Så vidt 
bestyrelsen er orienteret drejer det sig for de fleste haver om at der rent faktisk er kloakeret, men 
færdigmeldingen til kommunen mangler. Der er også en del der er nøl, fejl og andre grunde. Men 
det skal bringes i orden så hurtigt som muligt.

Aarhus Kommune skriver, at det vil blive ordnet af en entreprenør af kommunen for havelejers 
regning, hvis det ikke bringes i orden. Fristen for klarmelding er langt overskredet (for 14 måneder 
siden).

Bestyrelsen kontakter Aarhus Kommune for at få en dato for hvornår de engagerer en entreprenør 
for havelejers regning. Bestyrelsen vil rette henvendelse til de enkelte haver der er oplyst som 
ikke-kloakeret i kommunens system, og få en afklaring og status, samt oplyse om hvad der skal 
gøres.

Bestyrelsen har kontakt til en entreprenør, som kan hjælpe de haver som er kloakeret, men ikke 
færdigmeldte. Henvendelse til Jesper Nymann. 

Se vedhæftede liste over haver der mangler færdigmeldinge samt brev fra Aarhus Kommune. 
Bestyrelsen indskærper overfor havelejerne at det skal bringes orden snarest.

2) Byggeudvalg

Have 65 har ansøgt om tilladelse til opførelse af drivhus. Byggeansøgningen er godkendt. 

3) Rottebekæmpelse

Kommunens skadedyrsbekæmpere har intensiveret rottebekæmpelsen i haveforeningen, fordi de 



har fået en række henvendelser fra medlemmer, der har rotter. Hvis du har rotter skal du henvende
dig til kommunen. Og hvis din nabo har rotter, og ikke selv får gjort noget ved det, skal du tale med
din nabo. Det er helt okay, at være opmærksom på om din nabo har et rotteproblem. 

4) Havesalg

Have 79 er under salg.

5) Trailere

Der er problemer med trailerparkeringen bag Fælleshuset. Der er plads til 5 trailere, men der står 
ofte flere og de skal flyttes når biler skal passere. Emnet vil blive taget op til generalforsamlingen i 
april. Indtil da indskærper bestyrelsen at der kun er plads til 5 trailere bag Fælleshuset. Bestyrelsen
opfordrer til at alle har havenummer på deres trailer! 

6) Hestemøg og ekstra frugttræer

Det foreslåes at foreningen får en bunke hestemøg leveret til at kunne gøde de fælles frugttræer 
og som folk kan bruge i deres haver, samt at foreningen vil give et beløb til indkøb af nye 
frugttræer, som skal erstatte de der er gået tabt i etableringen af amfiscenen og oprydning i den 
gamle bålplads. Dan (15) og Lisbeth (17) vil stå for plantning af træer – men først til efteråret, hvor 
det er mere hensigtsmæssigt aht. vejret. Vi håber at det kan lade sig gøre at hente hestemøg i 
foråret, og der bliver sendt mail ud hvis det lykkes.

7) Arbejdsdage

Arbejdsdagene er d. 6. april, 11 maj, 10 juni, 10 august, 14 september og 26 oktober – sæt 
allerede nu kryds i jeres kaldener :)

8) Strømfiks i Duehuset

Der har været strømproblemer i Duehuset. Per (37) har fikset det. Salut, Per! 

9) Klage over jordbunker og byggematerialer på Fasanvej

Der er blevet indgivet en klage over have 45 vedr. opbevaring af jord og byggematerialer på 
havegangen. Klagen er blevet afleveret med påbud fra bestyrelsen om at rydde op og reetablere 
området inden for 14 dage. Dette er accepteret af modtager.

10) Generalforsamling

Der er forårs-generalforsamling søndag d. 28. april kl. 10.00. 

Husk at forslag til generalforsamlingen skal væres formanden i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen.

Indkaldelse og Dagsorden udsendes når vi nærmer os.


