
Referat  
Bestyrelsesmøde  nr.  7  –  HF  Mosevang  

d.  7.  okt.  2017  
  

  
1.   Havevandring  
Det  fremgår  tydeligt  ved  havevandringen  sidste  weekend,  at  efteråret  er  på  vej  og  at  
mange  allerede  er  taget  hjem  for  i  år.  Hække,  have  og  skel  bærer  præg  af  nedfaldne  
blade,  der  fint  dækker  for  ukrudt,  der  ikke  er  fjernet…..men  vi  glæder  os  allerede  nu  til  
forårets  1.  havevandring,  hvor  alt  igen  vil  stå  knivskarpt  i  alle  haver  .-)  
  
Havevandringerne  i  Mosevang  har  i  år  båret  præg  af,  at  Danjord  også  har  været  en  fast  
del  af  år  2017,  men  generelt  må  vi  sige,  at  vi  har  haft  en  god  dialog  med  de  haveejere,  
som  ikke  altid  har  været  på  pletten  med  at  have  hæk  og  have  i  orden  til  
havevandringerne.  
Tilsyneladende  er  det  dog  mest  hækkene,  der  har  svært  ved  at  blive  klippet  i  denne  rette  
højde.  Vi  håber  derfor  meget,  I  alle  har  øjet  lidt  bedre  rettet  mod  de  160  cm  i  2018  og  at  I  
husker  at  alle  4  hække  på  en  grund  skal  klippes  både  indvendigt  samt  udvendigt.  
  
Vi  håber  dog,  at  vi  har  lidt  mindre  dialog  herom  næste  år  og  kan  nøjes  med  at  nyde  
synet  af  jeres  haver.  
  
  
2.   Status  på  køb,  salg  &  venteliste  

•   Haver  til  salg:  nr.  50  og  nr.  46  
•   Haver  solgt  siden  sidste  bestyrelsesmøde:  1,  64,  67  og  87  

  
  
  

3.   Opdatering  vedr.  kloakering  og  vand  
Oktober  opdatering  ift.  Danjord,  vandrør  og  kloakering:    
  
Vand:    

•   Danjord  er  i  gang  med  at  sætte  de  sidste  vandure  på  målerbrøndene  og  vi  
afventer  pt.  målingen  af  vandets  kvalitet  inden  den  nye  vandledning  kan  tages  i  
brug.    
  

Kloak:    
•   Der  bliver  ingen  tilkobling  af  kloak  før  2018.  
•   For  at  opnå  større  indsigt  i  opgaven  med  tilkobling  for  den  enkelte  haveejer,  vil  

bestyrelsen  se  nærmere  på  forskellige  scenarier  for  tilkobling  og  fremsende  dette  
i  løbet  af  vinteren,  så  vi  kommer  godt  fra  start  i  2018.  
  
  
  



4.   Høring  vedr.  ny  kolonihavehandleplan  
Aarhus  Kommune  har  igangsat  en  proces  med  udviklingen  af  en  handleplan  for  
kolonihaverne  i  Kommunen.    
  
Baggrunden  herfor  er  som  beskrevet  i  ”Notat  om  udviklingen  af  handleplan  for  
kolonihaveområdet  i  Aarhus  Kommune  fra  december  2016”  (bilag  4),  hvor  det  blev  
konstateret:    
  
▪  At  der  i  de  4  kommunale  kontrakter  eksisterer  vidt  forskellige  kontraktligt  grundlag  for  
de  forskellige  haveforeninger.    
  
▪  At  kontrakterne  både  i  form  og  indhold  er  ude  af  trit  med  nutidens  behov  og  krav.    
  
▪  At  reglerne  fortolkes  meget  forskelligt,  og  der  er  konstateret  overbebyggelse  ift.  
gældende  aftaler.    
  
▪  At  der  er  en  voksende  ulovlig  helårsbeboelse.  
  
Høringsfristen  er  22.  november  2017,  hvor  man  forinden  kan  indsende  svar  som  
individuel  person.  Bestyrelsen  for  HF  Mosevang  vil  ligeledes  lave  en  høringsvar.  
  
Læs  mere  her:  
http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/boligen/kolonihaver.aspx  
  
  
5.   Præmiehaver  og  Præmiefest    
Kolonihaveforbundets  havekonsulent  har  afgjort,  hvem  der  i  år  modtager  æren  som  
præmiehave  i  HF  Mosevang,  og  bestyrelsen  vil  hermed  meget  gerne  ønske  
nedenstående  haver  til  et  stort  tillykke  for  indsatsen  i  år  og  præmien,  som  vil  blive  
overrakt  v.  Præmiefesten  d.  21.  oktober  i  Turbinehallerne.    
  
Præmiehaver:  

•   Elna  Trier  Hansen,  have  nr.  88  
•   Anitha  Østergaard,  have  nr.  136  
•   Erik  Ramsdal  Hviid,  have  nr.  100  

  
Bedste  børnehave:    

•   Marianne  og  Peter  Meyer,  have  nr.  79  
  
  
  

6.   Lukning  af  havesæsonen  2017  
a.   Der  lukkes  for  vandet  søndag  d.  29.  oktober  imellem  kl.  10:00-12:00,  og  

herefter  er  det  ikke  længere  tilladt  at  overnatte  i  haven.    



b.   Sidste  dag  for  tømning  af  skraldespandene  er  tirsdag  d.  24.  oktober.  Herefter  
skal  alt  husholdningsaffald  tages  med  hjem.    
  

7.  Aura  
Aura  Fibernet  har,  efter  den  seneste  dialog,  valgt  at  stoppe  deres  undersøgelse  af  
interessen  for  Fibernet  i  HF  Mosevang  og  vil  få  alle  de  orange  skilte  fjernet  hurtigst  
muligt.  Som  haveejere  bedes  I  dog  selv  følge  op  på,  hvorvidt  I  har  fået  påsat  et  orange  
skilt  i  haven/havelågen  for  en  sikkerheds  skyld.  

De  beboere,  som  har  valgt  at  bestille  Fibernet,  får  direkte  besked  af  Aura  
Fibernet.  

  
HUSK  HUSK  HUSK  -  Sæt  allerede  nu  kryds  i  kalenderen  for  2018  

•   Generalforsamling  d.  12.  marts  kl.  18:30    
•   Vandåbning  2018  d.  24.  marts  kl.  10:00  

  
  

Bestyrelsen  vil  gerne  takke  for  endnu  en  dejlig  sæson  og  vi  glæder  os  til  at  se  jer  i  2018.  
  

Mvh.  Bestyrelsen  

  


