
Referat af bestyrelsens møde den 5. juni 2019 

 

Bestyrelsen foretog havevandring, og det var rigtig dejligt at møde mange haveejere og få en lille 

snak. Desværre var det knapt så rart at skulle notere 23 haver for ikke at have luget i og langs med 

hække, samt ud til midten af havevejene. Disse vil få en påtale pr. mail. Det påhviler den enkelte 

haveejer at luge i og langs med hækkene samt ud til midten af havevejene. Haveejere på 

hjørnegrunde skal også luge selve hjørnet. 

 

1) Opfølgning fra sidste møde 

Ukloakerede haver:  

Der er få haver der endnu ikke har fået kloakeret. Formanden følger op. 

 

2) Afregning af  a conto vand 

Bestyrelsen er ved at undersøge hvorledes vi nemmest og med et godt system, kan opkræve a 

conto betaling for vand. 

 

Ved havesalg vil afregning af vand foregå i forbindelse med salget og således fratrækkes prisen. 

 

3) Oversigt over vand og kloakledninger 

Vi har modtaget oversigt over vand- og kloakledninger fra Danjord. Disse vil blive ophængt i skabet 

på p-pladsen ved Syrenvej. Originaler og aftaler vil blive arkiveret i foreningens arkiv.  

 

4) Affald på skrænten 

Industriaffald, fiskeriaffald, haveaffald og alt andet affald må ikke smides langs eller ned ad 

baneskråningen ved Syrenvej (Hammelbanen). Se også opslag på facebook og på hjemmesiden. 

Bestyrelsen henstiller derfor til, at ingen i fremtiden smider haveaffald ned ad skrænten. Haveaffald 

skal på Eskelund.  

 

5) Affaldscontainerflytning til Violvej 

Bestyrelsen vil snarest kontakte Affald Varme i Aarhus kommune, for at høre hvor vidt det er muligt 

at nogle af affaldscontainerne på Syrenvej flyttes til P-pladsen ved Violvej/Bjørnholms Alle. 

 

Desuden vil vi forespørge om pris for en ekstra papircontainer.  

 

6) Høring om ændring af plangrundlag ved Eskelund 

Foreningen har modtaget tillæg til lokalplanen vedr. etablering af eventplads på området ved 

Eskelund. Der skal udarbejde en lokalplan. Deadline for indsigelse er 18.6. Høringsmaterialet er 

ophængt i skabet på P-pladsen, Syrenvej. I materialet findes også kort og foto hvis nogen vil se hvad 

kommunen har i tankerne.  

 

7) Præmiehavevandring 

Bestyrelsen har udvalgt 6 haver som præmiehaver og 1 børnevenlig have. Havekonsulenten får 

besked om disse haver, og foretager den endelige udvælgelse af 3 præmiehaver og evt 1 

børnevenlig have. Der er desuden udvalgt 1 ærespræmiehave. 



 

8) Evt. 

Loppemarked: 

Husk loppemarked på P-pladsen på Syrenvej den 23.6. Ønsker du en bod, skal du kontakte Helle i 

have 16 på sms 2338 2057, husk havenummer. 

 

Skt. Hans arrangement: 

Husk vores Skt. Hans arrangement den 23.6. kl. Tilmelding på facebook, hvor du også kan læse 

mere om arrangementet. Opslag findes også på www.mosevang.dk 

 

Havesalg: 

Have nr. 22 og have nr. 133 er solgt. Der er ikke haver til salg p.t. 

 

Hækkeklipning og havevandring 

Bestyrelsen foretager havevandring igen den 24.6. kl. 16.30. Husk at alle hække skal være klippet 

senest den 23.6., ligesom der skal være luget for ukrudt under og i hækkene samt ud til midten af 

vejen. 

 

http://www.mosevang.dk/

