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Dagens dagsorden:
1. Bommen ved Hjortemosevej
Erik præsenterer en tanke om at anskaffe en ny bom til hjortemosevej. De gamle bomme er
efterhånden i relativt dårlig stand. Et argument er bl.a., at det medfører støjgener for naboerne, når
bommene af og til skraber mod asfalten under åbning og lukning.
Erik vil stå for at undersøge nye alternativer. Eventuelt en bom som åbnes vertikalt, modsat den
nuværende løsning som åbnes horisontalt.
2. Vejbump
Der er ikke konkret nyt at tilføje siden seneste bestyrelsesmøde vedrørende vejbump. Arbejdet vil
planmæssigt fortsætte som aftalt på forrige bestyrelsesmøde. Det er fortsat planen at vejbump er
udrullet inden begyndelsen af den kommende havesæson.
3. Omsyn ved nogle haver
Flere haver har ikke fået godkendt syn. Haverne bør kontaktes, hvor det udspecificeres hvilke
forbedringer som skal udføres, for at omsyn kan godkendes af kredsen. Malene vil være primus motor
for denne arbejdsproces.
Der skal samtidig fremadrettet følges op på gamle byggesager som ikke er afsluttet.
4. Vandaflæsning
Det må desværre konstateres at 43 af foreningens haver har ikke rettidigt aflæst vand i år. For at
kunne færdiggøre den samlede vandopgørelse, er det nødvendigt at kende alle havers afmålinger.
Bestyrelsen har på bagkant stået for at varetage de manglende aflæsninger.
5. Deadline til indkomne forslag til GF
Deadline for at indsende forslag til den kommende generalforsamling skal jævnfør foreningens
vedtægter være indsendt senest en måned efter afslutningen af indeværende regnskabsår, det vil sige
senest 1. februar.
Forslag skal sendes til formandens mail på formandmoselund@gmail.com eller afleveres i postkassen
ved fælleshuset.

6. Dagsorden til kommende GF
Dagsorden til kommende generalforsamling vil blive udarbejdet og udsendes i begyndelsen af det nye
år.
7. Rotter i haveforeningen
Der er igen konstateret rotter i haveforeningen. Det er svært at undgå helt, men det er vigtigt at alle
medlemmer tager sine forhåndsregler. Der kan med fordel findes inspiration hertil på
https://hfmoselund.dk/rottebekaempelse. Hvis man ser en rotte i haveforeningen, så er
medlemmerne forpligtet til at melde det til kommunen.
8. Selvisolation i kolonihave
Vi er blevet opmærksom på, at Erhvervsstyrelsen igen har åbnet for anvendelsen af kolonihaver til
selvisolation ved smitte med Covid-19. Det er meldt ud via Aarhus Kommune 22. september.
Nedenstående er uddrag af kommunens hjemmeside.
”Der er behov for særlige løsninger til at begrænse smittespredningen af corona. Erhvervsstyrelsen har
derfor åbnet for, at man i vinterhalvåret kan bruge sin kolonihave, hvis man ikke har andre muligheder
for selvisolation. Det gælder også i Aarhus Kommune. Kommunen forventer at vende tilbage til de
almindelige regler for overnatning allerede i næste sæson, så kolonihaverne igen kun må bruges fra
april til og med oktober.” – 22. september 2021
9. Kommunikation via Facebook
Det er bestyrelsens hensigt at intensivere kommunikationen omkring foreningens aktiviteter via bl.a.
Facebook. Opgaven deles ud mellem Malene, Martin, Martin og Peter som i fællesskab vil varetage
opgaven.
Når der laves et opslag på Facebook vil samme budskab blive kommunikeret ud via hjemmesiden.
10. Ordensregler
Erik er ved at udarbejde et forslag til en revidering af foreningens ordensreglement. Det drejer sig
primært om en revidering af formuleringer. Udmunder dette arbejde sig i et konkret forslag, så vil
ændringsforslag tages til generalforsamling til vedtagelse eller forkastelse.
11. Layout på foreningens hjemmesiden
Der er i bestyrelsen enighed om, at foreningens hjemmesiden godt kunne trænge til en opdatering.
Både med hensyn til det grafiske udtryk og opbygningens overskuelighed. Martin F.C. vil gerne gå i
dialog med administratorer og eventuelt lede en arbejdsproces, som skal sætte skub i processen.
12. Dræn
Erik undersøger muligheden for etablering af dræn til have med udtalte problemer med mangelfuld
dræning.
13. Legepladsudvalget
Malene præsenterer udvalgets hidtidige arbejde. Arbejdet er fortsat i sin initierende fase. Udvalget har
været rundt i foreningen og afsøgt og diskuteret potentielle lokationer for en fremtidig legeplads.
Der er kontakter til to firmaer som vil besøge haveforeningen og udarbejde tilbud.
Malene vil desuden gå videre med arbejdet omkring fondsansøgninger.

14. Lejeaftale for lån af fælleshuset i Moselund
Det indskærpes, at der ved udlejning af fælleshuset bør anvendes skriftlige lejekontrakter. Skabeloner
herfor er allerede foreliggende, men Malene vil stå for en mindre opdatering
Arbejdsgruppen som står for fælleshuset, vil arbejde på at få udarbejdet en online kalender for
booking af fælleshuet, så medlemmer kan se hvornår fælleshuset fremadrettet er udlejet.
15. Formandstelefon
Annette fremlægger et ønske om indkøb af en ny formandstelefon. Ønsket bunder i, at denne gamle
ikke længere holder tilfredsstillende strøm. Ønsket vil blive honoreret og der skal arbejdes på at finde
en ny model.
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