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Bestyrelsesmøde, Haveforeningen Moselund 

Placering: Hos Jørn Schlaikjer 

Dato: 06.01.2022  

Tidspunkt: 17:00 

Deltagere: Annette Barrit Lau, Jørn Schlaikjer, Malene Thulstrup, Erik Christiansen, Martin Frydendal 
Christensen, Peter Elmegaard Adelhelm, Martin Palm 

Dagens dagsorden: 

 
1. Aktuel personsag 

Bestyrelsen vender en verserende personsag. Der diskuteres hvordan den fremadrettede håndtering 
skal foregå.  
 

2. Opfølgning af diverse opgaver: 
 

a. Vejbump/skilte 
Erik præsenterer indkøbet af 7 styk. saferoad vejbump plus 2x skilte til opsætning.  
Politiet har været involveret og der er indhentet en godkendelse. Dermed er de mere eller 
mindre klar til opsætning.  
Tidspunkt for opsætning vil blive meningsfuldt fastsat ud fra det fortløbende arbejde med at 
vedligeholde foreningens veje.  
  

b. Ordensregler 
Der skal udarbejdes forslag til redigeringer af foreningens ordensregler ud fra vedtagne 
bestemmelser på forrige generalforsamling. Der skal foretages redigeringer af forskellige 
punkter på ordensreglerne. 
Disse forslag til redigeringer vil forelægges på næste generalforsamling. 
 

c. Udlægning af knust beton på forskellige steder i foreningen 
På forskellige dele af haveforeningens vejnet er det nødvendigt at udlægge nyt materiale, for 
at undgå nydannelser af huller efter regnvejr. Forskellige eksterne aktører er adspurgt, og der 
er tilsyneladende blandt fagfolk konsensus om, at der med fordel kan udlægges knust beton. 
Der indhentes et tilbud på en samlet pris, som vil blive forelagt den kommende GF.  
 

d. Legeplads 
Der er taget kontakt til forskellige firmaer, hvorfra det afventes at der indkommer tilbud. 
Forslag til mulige placeringer og typer vil blive præsenteret til den kommende 
generalforsamling, men der eksisterer fortsat flere ubekendte faktorer i processen. 
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e. Omsyn af haver  
Malene har været i dialog med flere haveejere som har haft en dårlig oplevelse med 
tilsynsførende fra kredsen mht. godkendelser af byggesager. Disse erfaringer er indhentet 
skriftligt og tilbagemeldingerne vil indgå som redskab i en dialog med kredsen, for at den 
problematisk kultur kan italesættes. 
 

3. Ekstern hjælp til kasseren 
Kasserer Jørn har ytret ønske om igen at får lov til at indkalde den tidligere kasserer, Simon 
Christiansen, til at bistå arbejde med at udarbejde regnskab, herunder udsendelse af havelejer. Simons 
hjælp vil være mod en mindre engangsbetaling udregnet per timebasis. Det godkendes enstemmigt af 
bestyrelsen.  
 

4. Intern kommunikation i bestyrelsen  
Der debatteres den fremadrettede brug af online kommunikation internt i bestyrelsen. Det aftales at 
kommunikation i diverse fora fremadrettet udelukkende forbeholdes praktiske aftaler, koordinering af 
møder, tidspunkter etc.  
 

5. Generalforsamling i kolonihaveforbundet Aarhuskreds 
Den 22. februar kl 19.00 afholdes den ordinære generalforsamling for repræsentantskabet i 
kolonihaveforbundets Aarhuskreds. Erik, Jørn, Malene og Annette deltager fra bestyrelsen. Vi må som 
forening møde op med syv personer. Dermed er der 3 ledige pladser som medlemmer i 
haveforeningen er velkomne til at besætte. Det vil snarest blive meldt ud til medlemmerne, som ved 
interesse kan melde sig til arrangementet via en mail til formanden. Arrangementet foregår på Scandic 
Hotel Vest. 
 

6. Ventelisten 
Der blev medio december udsendt mails til foreningens eksterne venteliste, så aktuelle pladser på 
ventelisten kan fornyes. Fristen for at forny pladsen på ventelisten er 31. januar. Herefter vil 
manglende betaling føre til permanent afmelding af listen.  
 

7. Foreningens hjemmeside – hfmoselund.dk 
Foreningens hjemmeside er siden 2005 blevet administreret af Inge og Henrik, der efter mange års 
trofast frivilligt arbejde har ytret et ønske om at overlade opgaven til friske kræfter. Martin F. C. tager 
kontakt til Inge og Henrik og vil stå for at få overleveret viden. Om arbejdsgange og erfaringer med 
arbejdet. Det er endnu ikke afklaret hvem som fremadrettet vil stå for driften af hjemmesiden. 
 

8. Forslag til ny bum mod Hjortemosevej 
Erik har indhentet diverse tilbud på en ny bom mod Hjortemosevej, da det vurderes at den nuværende 
indenfor en overskuelig fremtid er moden til udskiftning. Der er indhentet tilbud på forskellige firmaer, 
samt forskellige tekniske løsninger. Herunder en manuel såvel som en automatisk/elektrisk løsning. 
Disse forslag vil blive forelagt forårets kommende generalforsamling. 
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Underskrifter:  

06.01.2022 

 

____________________________________ ___________________________________  
Annette Barrit Lau    Erik Christiansen 
 
   
       

____________________________________ ___________________________________  
Jørn Schlaikjer    Peter Elmegaard Adelhelm 
 
 
 

____________________________________ ___________________________________  
Martin Frydendal Christensen   Malene Thulstrup  
 
 
 

____________________________________     

Martin Palm 


