
D A G S O R D E N

Bestyrelsesmøde mandag den 12. december 2022, kl. 17,00 
på Viborgvej 23, st tv

Vi starter kl. 17,00 med så meget af dagsordenen, som vi kan nå, inden julefrokosten 
”tager over” kl. 18,00 (hentet i Superbrugsen, Vesterbro Torv.

Evt. afbud: Malene og Peter (Peter var sengeliggende)

Mødeleder: Erik

Referent: Da Peter havde meldt afbud pga. sygdom, tog Erik referatet 

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. oktober og 14. november 2022

D A G S O R D E N R E R E R A T

Den forestående generalforsamling lørdag 
den 25. marts 2023:

Ordinær generalforsamling indkaldes med 
mindst 14 dages varsel.

Forslag, som ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 6 uger før 
generalforsamlingen, hvorefter de optages 
på den dagsorden, som udsendes til 
medlemmerne.

Hvem er på valg til bestyrelsen?

Senest fredag den 10. marts 2023 
udsendes dagsorden

Primo januar 2023 sender vi en mail ud til 
alle medlemmerne med advisering om

at generalforsamlingen finder sted den 25. 
marts 2023, og 

at forslag skal være formanden i hænde 
lørdag den 11. februar 2023

På valg er:

Kasserer Jørn Schlaikjer
Martin Christensen 
Peter Adelhelm

Derudover er suppleanterne

Malene Thulstrup
Baron Martin Palm

på valg.

Kort orientering Erik orienterede
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fra det første møde, den 15. november 
2022, i arbejdsgruppen byggeri i 
Kolonihaveforbundet Aarhus Kredsen.

Vi er repræsenteret i arbejdsgruppen.

Erik Christiansen deltog.

På dialogmødet, i Aarhus Kredsen den 1. 
februar 2022, blev der nedsat en 
arbejdsgruppe, som skulle kigge på de 
nuværende byggeregler ud fra følgende 
formål:

Ønske om mere simple byggeregler, bedre 
formuleret og gerne også vejledninger til 
forståelse af byggereglerne.

Vi, Haveforeningen Moselund, havde meldt 
os til udvalget, sammen med 4 andre 
haveforeninger.

Erik fortalte, at han havde foreslået, at man 
inddrog en journalist til at kigge på selve 
formuleringerne. Journalister er, for det 
meste, gode til at bruge et sprog, som er til 
at forstå for rigtig mange af os.

Det syntes man fra kredsens side, var en 
god ide.

Fra kredsen deltager formanden Teddy 
Steen Juhl og byggeudvalgsformand Lene 
Andreassen.

Det næste møde, som er den 10. januar 
2022, kan Erik ikke deltage i, hvorfor det vil 
være rigtig fint, hvis en anden fra 
bestyrelsen kan. Martin Christensen meldte 
sig som interesseret. 

Evt E-post fra det offentlige.

Det har vist sig, at haveforeningen aldrig har
oprettet sig sådan, at det var muligt at 
modtage e-post fra det offentlige.

Det har betydet, at ingen fra bestyrelsen har
kunnet komme ind og se post fra det 
offentlige.

Erik har snakket med Digitalingsstyrelsen, 
og ved deres hjælp, er Erik nu den, fra 
foreningen, som kan komme ind og læse 
post fra det offentlige.
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Vi blev enige om, at det er nok, at det er 
formanden, som kan åbne e-posten.

E-post fra det offentlige har været sendt til 
haveforeningen via foreningens cvr. nr. 

En varmluftpumpe mere i fælleshuset

En varmluftpumpe, som Rene har 
sponsoreret til haveforeningen, er nu opsat i
køkkenafdelingen.

Det er Anders Døssing VarmepumpePartner
Group Redo APS som har opsat 
varmluftpumpen og samtidig ydet service på
varmluftpumpen i salen.

Vi forsøgte os, i første omgang, med den 
samme montør, som tidligere har været 
brugt herude, men da det, efter flere 
telefoniske henvendelser, hvor han lovede 
og lovede, og til sidst end ikke ringede 
tilbage med en dato for opsætningen, valgte
vi at finde en ny.

Anders Døssing er en meget dygtig og reel 
samarbejdspartner, og vi kan kun varmt 
anbefale haveforeningens medlemmer at 
bruge Anders Døssing.

Vi hjælper gerne med kontakten til Anders 
Døssing og en koordinering af ønskede 
eftersyn, så disse kan klares samlet på en 
dag eller to, og på den måde gøre det så 
billigt som muligt.

Nye oversigtsskilte

Nye oversigtsskilte anskaffes og opsættes:

1 ved indkørslen fra Hjortemosevej

1 ved indkørslen ved Jernaldervej (i et 
forholdsvis stort format, så det er til at se)

1 i/ved Fælleshuset (også i et forholdsvis 
stort format)

Alle skiltene laves, så de svarer til øst/vest 
eller omvendt (ingen spejlvendte)
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Opgradering af det meget falmede skilt ved 
hovedindgangen ved Jernaldervej

Grene som hænger ud over vejene i mindre 
end godt 4 meters højde

Vi (Rene og Erik) henvender os til de haver, 
hvis træer har grene som hænger ud over 
vejene i under 4 meters højde, og beder 
dem om at beskære dem. 

Skal haverne have hjælp dertil, kan vi 
arrangere det, men for havelejerens 
regning.

Hvor grene fra fællesarealer og visse veje 
også skal beskæres, er det 
haveforeningens ansvar at få dette gjort.

Rene har, når dette referat læses, allerede 
gjort det – tak Rene.

Herefter bliver pladsmedarbejderne bedt om
at ”rydde op”
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