
Referat  HF  Mosevang  -  Bestyrelsesmøde  nr.  4  
d.  1.  juli  2017  

  
  

1.  Havevandring    
Havevandringen  denne  gang  har  for  de  fleste  havers  vedkommende  budt  på  velholdte  
haver  og  veltrimmede  hække  og  det  har  endnu  engang  været  dejligt  at  vandre  i  vores  
haveforening.    
Vi  har  derfor  også  kun  få  men  vigtige  fokusområder,  som  vi  forventer  I  tager  til  
efterretning  og  få  elimineret  til  havevandringen  d.  28.  juli  og  videre  i  løbet  af  sæsonen.  
  

1.   Vi  haft  en  mindre  stigning  siden  sidste  havevandring  af  haver,  hvor  især  ukrudt  i  
og  under  en  eller  flere  af  havens  4  hække  langt  fra  er  holdt  godt  nok.    
Dette  gør  sig  desværre  udslag  i,  især  på  sidste  del  af  Violvej  og  i  et  par  øvrige  
haver  hist  og  her,  en  uønsket  vækst  af  ukrudt  under  eller  som  en  del  af  hækken,  
der  spreder  sig  meget  og  hurtigt  til  flere  haver  og  naboer,  hvilket  er  en  meget  
uheldig  udvikling.    
  
Ukrudt  er  i  den  forbindelse,  ud  over  skvadderkål,  mælkebøtter,  græsarter  mv.  
også  rævehaler/padderokker,  som  er  en  meget  sejlivet  skadesplante  og  et  
alvorligt  ukrudtsproblem.  
  

  
  

Den  har  optil  1  meter  dybt  underjordisk  rodnet  og  dermed  breder  den  sig  
voldsomt.  Umiddelbart  hjælper  intet  ukrudtsmiddel  100%  og  derfor  er  det  meget  
vigtigt  at  alle  haver  får  stresset  padderokken/rævehalen  ved  konstant  at  fjerne  
denne  og  hakke  i  omkringliggende  jord  ofte.  Alternativt  dække  med  sort  plastik,  
men  der  skal  være  tildækket  helt  hen  til  sæsonafslutning  og  fortsat  være  
opmærksom  næste  år,  da  det  tager  min.  1  sæson  at  udrydde  dem  og  det  kræver  
konstant  årvågenhed.  Alt  i  alt  gælder  det  om  at  udsulte  ukrudtets  rødder,  da  du  
ikke  helt  kan  fjerne  rødderne  pga.  det  store  rodnet.  
  
  

2.   Alle  hække  i  Mosevang  skal  være  klippet  pr.  Skt.  Hans  samt  1.  september  hvert  
år.  I  år  har  vi  eksempler  på  at  hække  har  været  klippet  tidligere  i  foråret,  men  
dette  frigør  ikke  den  enkelte  have  for  at  klippe  pr.  Skt.  Hans  og  1.  september!    
  
ALLE  hække  skal  være  klippet  i  en  max  højde  på  160  cm  og  det  gælder  også  
hækkene  til  jeres  naboer  –  også  dem  bag  jer.  Vi  ser  flere  steder  at  hækkene  er  
højere  end  160  cm  målt  inde  fra  haven  og  disse  skal  tilrettes  nu.    



  
Kun  hække  mod  Åhavevej  og  Bjørnholms  Allé  har  en  max  højde  på  180  cm  og  
dette  er  kun  yderhækken  –  Ikke  de  øvrige  3  hække  i  haven!  
  
At  klippe  hækken  er  ligeledes  lig  med  at  fjerne  ukrudt  og  uønsket  vækst  af  
blomster,  planter  og  ukrudt  i  hækken  og  vil  ser  desværre  mange  eksempler  på  at  
hækken  kun  bliver  klippet  og  ikke  renset  for  ukrudt.  Dette  skal  der  rettes  op  på.  
  
Vi  må  derfor  igen  gøre  opmærksom  på  at  hækkene  til  alle  sider  kun  må  bestå  af  
tjørn  og  ligusta  og  dermed  ikke  også  efeu,  arkitektens  trøst,  birk,  hyld,  
diverse  blomster/græsser  samt  selvfølgelig  almindelig  ukrudt  så  som  
skvadderkål,  mælkebøtter,  rævehaler/padderokker  mv.!  Hækken  mistrives  og  
risikerer  at  gå  ud  og  dermed  er  til  gene  for  ikke  kun  jer  som  haveejer,  men  også  
omkringliggende  haver.    
  

3.   Alle  grunde  bosat  på  et  hjørne  har  ansvaret  for  at  deres  hjørne  er  renset  for  
ukrudt  hele  vejen  rundt  og  ud  til  vejen.  Vi  har  flere  eksempler  på,  at  der  slet  ikke  
er  taget  ukrudt  v.  hjørnet,  mens  hækken  ellers  er  klippet  fint.    
  

4.   Havevandring  inkl.  Hækklipning:  
  
For  at  præcisere  både  for  såvel  nye  som  eksisterende  haveejere:  
  
-  Ved  havevandringen  hver  måned  følger  bestyrelsen  op  på  at  ukrudt  i  hæk,  
under  hæk,  foran  hækken  indtil  midt  på  vejen  og  generelt  orden  i  haven  bliver  
overholdt.    
  
-  Derudover  er  der  2  gange  om  året  opfølgning  på  hækken  ifm.  Skt.  Hans  og  pr.  
1.  september.    
  
-  Havevandringerne  ifm.  hækklipning  inkluderer  dermed  også  ukrudt  og  generel  
orden  i  haverne  samtidig  med  at  vi  følger  op  på  hækken.    
  
Flere  har  denne  gang  været  i  tvivl,  og  har  kun  klippet  hæk  –  men  hermed  skulle  
det  være  klart  for  alle  fremover.  
  

  
2.  Status  på  solgte  haver  i  2017  
Siden  sidste  havevandring  og  bestyrelsesmøde  er  have  nr.  135  samt  have  nr.  74  blevet  
solgt.    Vi  har  fortsat  et  par  haver  under  salg,  og  har  løbende  nye  vurderinger.  
  
  
3.  Venteliste  
Vi  har  foretaget  en  gennemgang  af  vores  ventelisten  og  kontaktet  alle  for  at  få  bekræftet  
fortsat  interesse  for  at  købe  en  have  i  HF  Mosevang.  Dette  har  betydet  en  kraftig  
reducering  af  vores  venteliste,  hvorfor  vi  pt.  har  en  venteliste  på  33.    
  
Vi  har  fortsat  lukket  ventelisten  for  yderligere  tilmelding,  men  registrerer  løbende  de,  der  
kommer  til  og  vurderer,  hvornår  vi  åbner  igen.  



  
4.  Kloakering    
Det  er  med  glæde  af  vi  kan  informere  om  at  sidste  etape  af  kloakeringen  er  i  gang,  
hvilket  er  den  afsluttende  del  på  Åhavevej.    
  
Der  er  dog  fortsat  ingen  der  må  tilslutte  sig  førend  der  kommer  en  udmelding  på  vegne  
af  Danjord  og  Bestyrelsen!!!  
  
Re-etableringen  af  hovedveje  og  stikvejene  påbegyndes  i  efteråret  og  nærmere  
information  kommer  herom  også  ifm.  de,  som  har  udeståender  ift.  re-etablering  af  hæk  
eller  øvrigt  i  haverne.  
  
  
5.  Vandrør  
Bestyrelsen  forventer  at  vi  vil  kunne  informere  jer  omkring  den  indviduelle  tilslutning  af  
nye  vandrør  efter  sommeren.  
  
  
6.  Socialt  i  Mosevang  

•   Bestyrelsen  vil  gerne  takke  Helle  Sejr,  have  nr.  16,  for  endnu  engang  at  sikre  
afholdelsen  af  Loppemarked  i  Mosevang.  Det  var  en  dejlig  dag  og  som  altid  
hyggeligt  at  mødes  på  tværs  af  lopper,  kage,  kaffe  og  en  øl  eller  sodavand.  

  
•   Skt.  Hans  blev  ligeledes  fejret  i  år  med  fælles  spisning  og  bålfade.    

Tusind  tak  til  de,  der  mødte  op  samt  dem,  der  hjalp  til.  Dejligt  med  tilslutning  til  en  
fælles  aften  i  Mosevang  og  aftner  som  denne  vil  vi  gerne  have  lidt  flere  af  -  også  
spontane  arrangementer,  så  byd  endelig  ind  med  fællesspisning,  hvis  nogle  har  
lyst  til  at  gå  i  front.  

  
•   Facebook:  Husk  fortsat  at  ”Børnebanden”  er  oprettet  på  Facebook  for  

Mosevangs  børn  og  deres  forældre  og  søg  om  medlemskab  på  vores  
almindelige  Facebook  gruppe  på  ”Haveforeningen  Mosevang  Viby”,  hvis  du  
ikke  er  medlem  endnu.    

  
•   ”Åben  have”  er  et  nyt  tiltag,  som  Sanne  i  nr.  57  har  taget,  hvor  man  åbner  sin  

have  op  for  en  kop  aftenkaffe,  øl,  vin  el.  lign,  hvor  man  mødes  efter  aftensmaden  
til  lidt  hygge.  ”Åben  have”  kan  også  sagtens  være  om  eftermiddagen  eller  
formiddagen  –  det  er  op  til  de,  der  inviterer.    
  
Inviterer  via  Facebook  og  Winnie  opdaterer  herefter  Aktivitets  siden  på  
hjemmesiden,  så  det  kan  ses  af  alle.  

  
  
  



  
7.  Øvrigt:  
Vi  har  fået  henvendelse  fra  Aura  Fibernet  og  givet  tilladelse  at  de  må  afdække  
interessen  for  Fibernet  i  haveforeningen.    
  
Se  venligst  bilaget  på  næste  side  ift.  henvendelse  fra  Aura  Fibernet  til  Bestyrelsen  samt  
ønsket  om  at  få  kontakt  med  hver  enkelt  have  ift.  etableringen.    
  

Den  enkelte  husstands  bestilling  til  Aura  Fibernet,  er  mellemværende  mellem  den  
enkelte  husstand  og  Aura  Fibernet,  dvs.  Foreningen  har  ingen  økonomisk  ansvar.  

  
  
  

Med  venlig  hilsen    
Bestyrelsen  

  
Fortsat  god  sommer  i  haverne!!!  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
Bilag  1:  Henvendelse  fra  Aura  Fibernet  
Bilag  2:  Varslingsbrev  



 

Henvendelse fra Aura Fibernet 
 
Aura Fibernet etablerer i øjeblikket Fibernet i Viby området. Vi har oplevet en stor 
interesse for fibernettet og vi er nu kommet til jeres område. 
  
Aura Fiber ønsker: 

•   At få accept fra bestyrelsen, om vi må sende materiale til husstanden i 
haveforeningen 

•   Hvis Aura sender alt materiale på mail til bestyrelsen, vil det så være muligt 
at bestyrelsen videresender vores materiale til husstandene. 

•   Etableringen af Fibernettet til haveforeningen forudsætter at der er El til hver 
husstand. 
 

Aura Fiber vil gerne etablere Fibernet til Mosevang HF. 
 
Før vi kan starte har vi brug for at bestyrelsen godkender, at vi må afdække 
interessen i Fibernettet i området. 
 

Hvis bestyrelsen godkender, vil Aura Fibernet starte med: 

•   Sende mail til bestyrelsen med vores kampagne materiale, som bestyrelsen 
kan sende videre til husstandene på mail. 

•   Aura Fibernet skriver en sidste frist for bestilling på og efter sidste frist, tæller 
vi op, om vi har opnået en tilfredsstillende tilslutning. 

•   Har vi opnået en tilfredsstillende tilslutning, vil Aura Fibernet tilbyde jer 
etablering af Fibernet. 

•   Når vi skal etablere Fibernet skal vi grave, på den enkelte beboeres husstand, 
bruger vi en underjordisk teknik, sådan vi ikke skal grave. 
 

Aura Fibernet tilbyder: 

1.   Aura Fibernet tilbyder etablering kr. 0,- tilslutning kr. 495,- + det produkt du 
ønsker at bestille. 

2.   Vi vil tilbyde jer 100/100 Mbit/s til kr. 249,- pr. mdr. (6 mdr. binding) 
3.   Det vil være muligt at sætte sit abonnement i hvilende kr. 99,- at gå fra aktiv 

til hvilende, hvorefter hvilende koster kr. 49,- pr. mdr. 
4.   Vi kan også tilbyde både TV og TLF.  



 
Varsling, Odder juni 2017 

 
 
 
AURA forventer at etablere fibernet i jeres haveforening foråret 2018 
 
Vi er i gang med forberedelserne allerede nu.  
Når vi etablerer fibernet, placerer vi tilslutningspunkter i skel ud for alle haver  
– også ved de haver, der ikke har valgt at blive tilsluttet fibernettet i denne omgang 
 
Vi forsøger at tilrettelægge gravearbejdet, så kolonihavens beboere oplever så få 
gener fra gravearbejdet som muligt. 
 
Vi beder dig derfor tage kontakt til os og aftale, hvornår vi kort kan komme forbi din 
have, så vi sammen kan markere, hvor en evt. fremtidig indføring bedst placeres ved 
dit hus. 
 
Du er ikke forpligtet til at hjælpe, men vi vil være taknemmelige for din hjælp, så vi 
kan planlægge og udføre gravearbejdet rigtigt første gang. 
 
Besøget tager ca. 10 minutter og er naturligvis helt uden omkostninger for dig. 
 
Kontakt venligst vores tidsbestilling på 
  

71 99 55 44 
 
Du kan også sende os din adresse i en SMS til 29 88 31 11 
 – så kontakter vi dig. 
 
 
Tak for hjælpen. 
 
AURA Fiber 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


