
 
 
 
 
 
 
 

Forhandlingsbog for HF 1940. 
 

Dette er en direkte afskrift af Forhandlingsbog HF 1940, med stavefejl, dobbelt a, 
ö i stedet for ø, ´ over u og d i gjort. Store bogstaver i navneord og ikke ret mange 
punktummer. Deraf de meget lange og til tider svært forståelige sætninger.  
I ønskes en underholdende læsning.  
 
 
Tirsdag d. 10. juni 1941. 
Havde Kredsbestyrelsen indbúdt Havelejerne paa Viby Mosegaards Arealer til 
Möde i ”Folkets Hús” med fölgende Dagsorden. 
 
Punkt 1. Beretning 
Punkt 2. Vedtagelse af Love og Navn 
Punkt 3. Valg af Bestyrelse 
Punkt 4. Inst. af Vand i Kolonien 
Punkt 5. Eventúelt 
 
Kredsformanden aabnede Mödet og böd velkommen. 
Til Dirigent valgtes R. P. Rasmússen, Have nr. 181. 
  Kredsformanden aflagde Beretning og Meddelte at Kredsbestyrelsen havde 
dröftet det Möde, som blev afholdt d. 17/5-41 i Haveforeningen 1914, og at man 
der havde vedtaget, at der skúlle dannes en Forening for 2den Afdeling. I 
Diskússionen om Formandens Beretning anke Carl Dam over Kredsbestyrelsens 
Beslútning om en selvstændig Forening for 2. Afdeling. Og over den Maade, som 
det nedsatte Údvalg var blevet behandlet. Kredsformanden imödegik Carl Dam, og 
derefter blev der fra Forsamlingen forlangt Afslútning, som blev vedtaget.  
Beretningen blev godkendt med stor Flertal.  
  Som Navn til den nye Haveforening blev foreslaaet ”Söndermarken” og ”1940”. 
”1940” blev vedtaget med stort Flertal.  
  Kredsformanden forelagde et Údkast til Love for Foreningen. Lovene blev 
gennemgået Púnkt for Púnkt, og blev til sidst samlet enstemmigt Vedtaget. 
  Valgt til Formand for Haveforeningen ”1940” blev Overpostchaúfför A. P. 
Pedersen Sdr. Ringgade 46. 



  Valgt til Bestyrelse blev fölgende  
Vestergaard  Have nr. 249. 60 Stemmer 
Petersen   Have nr. 239. 49 Stemmer 
Jensen  Have nr. 250. 46 Stemmer 
R. P. Rasmussen Have nr. 181. 44 Stemmer 
  Bestyrelsessúppleanter blev 
Jens Pedersen Have nr. 164. 34 Stemmer 
Rasmússen Have nr. 225. 20 Stemmer 
  5 Blanke og 2 Úgyldige Stemmesedler. 
Bestyrelsen blev 5 mand som konstitúerer sig selv. 
  Valgt til Revisorer blev  
L. Christensen Have nr. 198. 26 Stemmer 
Laúrits Christensen Have nr. 202. 23 Stemmer 
  Revisorsúppleanter blev 
Svend Nielsen Have nr. 187.  7 Stemmer 
Erling Laúrsen Have nr. 175.   6 Stemmer 
  Kredsformanden gav derefter nogle Oplysninger om Indlæggelse af Vand i 
Haveforeningen ”1940”, og anbefalede Medlemmerne at gaa med til at indlægge 
Vand i alle Haverne. Medlemmerne gav Bestyrelsen for Havef. ”1940” Fúldmagt til 
at laane Pengene til Vandanlæget, og til at indlægge Vandet i alle Haverne, saa 
húrtigt som múligt, vedtages enstemmigt. 
  Det blev ligeledes vedtaget, at Medlemmerne selv skúlle grave Gröften til Rörerne 
i deres Haver. 
  Únder eventúelt blev der rettet forskellige Spörgsmaal til Kredsformanden 
angaaende Vejene, og andre lokale Forhold, som Kredsformanden svarede paa. 
  Dirigenten slúttede derefter Mödet med Tak for God ro og Orden. 
Jens Jensen – Kredssekretær. 
R. P. Rasmussen – Dirigent. 
 
 
Afholdt Bestyrelsesmöde den 17/6-41. 
  Formanden aabnede Mödet, og böd velkommen. Formanden aflagde Beretning 
og oplæste den paa Generalforsamlingen i Folkets Hús den 10/6 vedtagne Lov, 
der blev únderskrevet af samtlige Bestyrelsesmedlemmer. 
  Det vedtages enstemmigt at indhente Tilbúd paa Arbejdet med Indlægning af 
Vand i Kolonien fra fölgende Entrepenörer 
Vandmester - H. C. Hansen - Gúldbergsgade 51 
Vandmester - Knúd Pedersen (Henriksen og  co.) – Nörreport 25 
Jord og Betonarbejdernes Coprt. Forretning. – Lúndbyesgade 9 
  Kassereren bemyndigedes til at indköbe de for Foreningen nödvendige 
Tryksager. 
  Det vedtages enstemmigt at opkræve 10Kr. pr Medlem til Kontingent og 
Plantning af Hæk, saaledes, at Belöbet af Hensyn til arbejdslöse Medlemmer kan 
betales med 5Kr. den 6/7. og 5Kr. den 3/8. d. Aar. Det blev vedtaget at opslaa 
Meddelelse paa de i Havegangene opsatte Tavler, med Anmodning til 
Medlemmerne om, úd for hver sin Paracel at rengør Havegangene, samt nedgrave 
Sten og regúlere Vejene saaledes at de faar en lille rúnd Profil. 



  Det vedtages at lade údfærdige, og opsætte 5 Tavler med Haveforeningens Navn 
paa mærmere fastsatte Steder i Kolonien, ligesom det vedtages at lade de paa den 
gamle Markvej opgravede Sten fjerne ved Foreningens Foranstaltning. 
  Bestyrelsen var mödt fúldtalligt.  
Aarhús den 17/6 1941. A. P. Petersen. Formand. 
 
 
Afholdt Bestyrelsesmöde den 19/6 1941. 
  Formanden aabnede Mödet, böd velkommen og aflagde Beretning ang. de paa 
Vandindlægningen i Kolonien indkomne Tilbud. 
  Der indkom kún 2 Tilbúd, et fra Vandmester Knúd Pedersen og fra Jord og 
Betonarbejdernes Coprt. Forretning. Tilbúdet fra Knúd Pedersen var paa 7.880kr, 
fra de Coprt. 7.550kr. 
  Det vedtages enstemmigt at overdrage Jord og Betonarbejdernes coprt. 
forretning arbejdet, med nogle, af bestyrelsens forestaade ordninger. 
  Det vedtages at bemyndige formanden og A. Rasmússen at afslútte slútseddel 
med ovennævntes forretningsförer og drage omsorg for, at arbejdet bliv 
paabegyndt húrtigst múligt.  
  Bestyrelsen var mödt fúldtalligt. 
Aarhús den 19/6 1941. A. P. Petersen. Formand. 
 
 
Bestyrelsesmöde afholdt den 18/7 1941. 
  Formanden aabnede Mödet og böd velkommen samt aflagde beretning ang. 
laanet i Arbejdernes Sparekasse og oplyste, at Banken kún var villig til at yde os 
det önskede Laan til Indlægning af Vand i Kolonien, saafremt der af 
Medlemmerne blev Indbetalt den förste Rate paa 12Kr. 
  Bestyrelsen saa sig nödsaget til, paa Grúnd af Bankens Holdning, at ændre den 
i Bestyrelsesmödet den 17/6 vedtagne Bestemmelse ang. Opkrævningen af 10kr. 
saaledes, at der i Stedet opkræves 22kr. der kan betales med 12kr. den 6/7 og 
10kr. den 3/8 1941. 
  Det vedtages at údbetale til Jensen 510kr. som han har údlagt til arbejdslön for 
Opgravning over de 2 veje, som vandledningen skúlde föres over, der kúnde ikke 
blive Enighed mellem Havelejerne om, hvem der var pligtig til at údföre Arbejdet, 
hvorfor foreningen, for at úndgaa yderligere misforstaaelser beslúttet at lade 
Arbejdet údföre for sin Regning. 
  R. Rasmússen klagede over at Brönden til Vandúret ikke var stor nok, den 
havde ikke de af Vandværket fastsatte Maal, hvorfor det vedtages at reklamere 
hos Jord og Betonarbejdernes Coprt. Forretning. 
  Vandindlægningen i Kolonien er fúldfört til Foreningens fúlde Tilfredshed. 
  Formanden meddelte at der til Forretningsförer Sörensen Jord og 
Betonarbejdernes Coprt. Forretning var údbetalt 6000kr. og det vedtages at 
údbetale Resten af belöbet ´/. 5%, der skal staa som Sikkerhed for 
Rörsprængninger m. m. indtil oplúkningen i Foraaret 1942. 
  Det i Arbejdersparekassen optagne Laan andrager 7000kr. 



  Det vedtages at söge en Regnskabsopgörelse med med Forbúndet og Kredsen og 
betale evt. Gæld saa Kolonien saa húrtig som múligt kúnde blive ökonomisk 
úafhængig.  
  Det blev vedtaget at söge at faa Kolonihavebladet sendt til hver enkelt medlems 
Bopæl.  
  Det vedtages at anvende 400kr. til Slagger i Havegangene af Foreningens Midler. 
  Det vedtages at údsende Rykkerbreve, til de der ikke har betalt det Afdrag, der 
er forfaldent den 6./7. og heller ikke har henvendt sig til Foreningens Formand 
eller Kasserer om en anden Aftale, om senest at indbetale Belöbet den 26./juli, da 
Bestyrelsen i modsat Fald ser sig nödsaget til at betragte Lejemaalet som ophört 
3. Mnde fra Dato. (jfr. Lovens prgrf. 11. 1. Stykke). hvorefter Paracellen údlejes til 
en ny Lejer.  
  Bestyrelsen var mödt fúldtalligt. Formanden slúttede og Takkede. 
A. P. Petersen. Formanden. 
 
 
 
Bestyrelsesmöde afholdt den 9./10. 1941 
  Formanden aabnede Mödet og böd velkommen, aflagde Beretning, samt oplæste 
en Skrivelse, der fra Ingeniör Mörúp, (Have Nr.) 144 var sendt til Foreningens 
Kasserer ang. Betalingen af havelejen, samt Údgiften til Indlægning af Vand og 
Plantning af Hæk. Ingeniören mente sig forúdrettiget angaaende Betalingen, han 
mente at da hans Have kún havde en Störrelse af ca 200m2 skúlde Betalingen for 
hans vedkommende kún andrage Halvdelen af hvad de andre Medlemmer betalte, 
og desúden lod han os vide, at da han i sin Tid fik Haven tildelt havde han af Karl 
Sørensen (Formanden for Kolonien mosevang) faaet Tilsagn om Frihave. 
  Det er endvidere senere oplyst at Ingeniören heller ikke har betalt de 5Kr. i 
Indskúd da han fik Haven tildelt, i Lighed med de andre Medlemmer. 
  Efter en kort Diskution i Bestyrelsen, enedes man om at tilstille Ingeniören det 
Svar, at man ikke kúnde fritage ham for at betale det fúlde Belöb for baade Vand 
og Hæk, eller de 5Kr., han skúlde have betalt ved Tildelingen af Haven og som 
han anmodes om snarest at tilsende Foreningens Kasserer, samt saafremt 
Foreningen skúlde kúnde bortgive et Stykke Frijord, vilde det i alt Fald ikke blive 
givet bort til en af Kommúnen fast ansat Embedsmand, men derimod til en 
úbemidlet, der daarligt har Raad til at betale. 
  Kasseren aflagde Regnskab for Bestyrelsen, og Regnskabet var i mönstergyldig 
Orden. Bestyrelsen údtalte sin Anerkendelse til Kassereren for hans let 
overskúelige og pænt opstillede Regnskab. 
  Man enedes om at opslaa Meddelelse paa Tavlerne, der er anbragt ved 
Havegangene og saafremt det lod sig göre at sætte en Seddel i hver Have, om at 
anmode Lejerne om inden den 10./10. at faa anbragt tydeligt Nr. paa Haven, da 
Foreningen ellers maatte lade Haven forsyne med Nr. paa Lejerens Bekostning. 
  Paa Formandens og Kassererens Foranledning vedtages det at gennemföre, at 
Medlemmerne i Foreningen kan forsikre sig fra Tyveri af Húse og Lösöre gennem 
Foreningen, ved Henvendelse til Foreningens Kasserer, Martin Petersen. Have Nr. 
239. ligesom det blev bestemt, at der ved Henvendelse til Kassereren kan bestilles 
Træer og Búske mm. gennem Foreningen. Der gives indtil 6 Maaneders Kredit 



men Haverne og ikke Lejerne hæfter for Pengene, Betalingen sker til Foreningens 
Kasserer. 
  Da baade Bestyrelsen og Medlemmerne gerne ser at Kolonien skal blive en lille 
Mönsterkoloni, og Bestyrelsen anser det for sin Pligt at holde Orden i Kolonien, 
ogsaa hvad angaar Rengöring af Haver og Gange, enedes man om at dele 
Kolonien i 5 Distrikter, saa hvert Bestyrelsesmedlem faar hver sit distrikt at tilse, 
saaledes at han skal paatale evt. Forsömmelser indenfor sit Distrikt. 
  Da Foreningen endnú er saa ny og endnú ikke tilstrækkelig ökonomisk 
fúnderet, bestemtes det at Bestyrelsesmedlemmerne i efteraaret naar Frosten 
melder sig möder op i Kolonien og aftager Vandhanerne i det Distrikt de har faaet 
at tilse, ligesom paasætningen af Hanerne i foraaret sker paa samme Maade. 
Foreningen bliver da fri for denne Údgift. 
  Formanden slúttede Mödet og takkede de mödte. Bestyrelsen var mödt 
fúldtalligt. A. P. Pedersen. Formand. 
 
 
 
Bestyrelsesmöde afholdt den 30./12. 1941 
  Formanden böd Velkommen og aabnede Mödet, han oplyste, at han havde haft 
en Samtale med Kredsformanden, der havde údtalt sig om at Ingn. Mörúp búrde 
være fri for at betale Haveleje mm, men paa forespörgsel af formanden, har han 
ingen Grúnd til en saadan Bestemmelse og Bestyrelsen enedes om at opkræve 
Haveleje hos Ingeniören i forhold til Havens Störrelse i Lighed med andre Lejere. 
  Det er blevet oplyst at Kommúnen har skænket Jord, hvis Störrelse er lig et 
Areal som 4 almindelige Haver til Festplads for de to Foreninger, Mosevang og 
Foreningen 1940. Foreningen Mosevang har imidlertid údlejet dette Areal og 
saaledes ogsaa inddrevet Havelejen for samtlige 4 Haver. Bestyrelsen mener sig 
berettiget til at faa Andel i disse Indtægter til Foreningen af 1940. Formanden 
sörger for en Forhandling med Foreningen Mosevang ang. dette. 
  Formanden oplyste, at den brede vej, (Rosenholmsalle), vedligeholdes af 
kommúnen med Slagger, Grús og lign. hvorimod Renholdelse af Vejen natúrligvis 
paahviler Haveejerne. 
  Paa given Foranledning oplystes det at ang. Tilskúd fra Staten til Vand, Hæk og 
veje har Kredsformanden oplyst, at Ansögningen derom skal ske gennem 
Statskonsúlent Dalskov. Foreningens Bestyrelse vil i löbet af Sommeren se at faa 
dette ordnet, da det jo betyder meget for den enkelte Lejer at faa et saadant 
Tilskúd, der vistnok andrager 6 Öre pr. Kvdrt. Alen Jord. 
  Ang. Skraaningen ved Hammelbanen i den vestlige del af Kolonien kan oplyses, 
at den tilhörer Foreningen og maa benyttes, men natúrligvis maa man ikke 
betræde Jernbaneskraaningen eller den nedenfor Skraaningen værende Gröft. 
Græsset paa Baneskraaningen og i Gröften har Baneledelsen údlejet til en i Viby 
boende Húsmand, der har bedt Bestyrelsen anmode Haveejerne om saa vidt 
múligt af hensyn til Græsset ikke at betræde dette og navnlig paalægge Börnene 
ikke at vælte Græsset ved at Lege der. I henhold til dette anmoder Bestyrelsen 
herved Haveejerne om at henvise deres Börn til den Skraaning og dæmning paa 
hvilken den gamle Markvej gaar, da den tilhörer Kolonien og indtil videre ikke 
bliver benyttet. 



  Ved Henvendelse til Kredsen ang. Markatenderspörgsmaalet, er det blevet 
oplyst, at det ordnes gennem Kredsen. Bestyrelsen vil lægge saa meget Pres som 
múligt paa Kredsen for at faa dette Forhold ordnet allerede i Foraaret, saaledes at 
haveejerne, der evt. ønsker at bo i Kolonien i Sommermaanederne eller i Ferien, 
kan köbe de varer, der maa handles med og som man har Brúg for úden at 
úlejlige sig til Byen efter dem, skúlde det ikke kúnde lykkes at faa en Ordning 
desangaaende indenfor en rimelig Tid, maa vi se at faa en anden Ordning 
angaaende dette.  
  Da der nú i de fleste Haver er blevet plantet Træer og Búske vil det blive 
nödvendigt for Foreningen snart at anskaffe sig et Foreningshús og de nödvendige 
Redskaber saasom Spröjter, Trillebör m.m. Bestyrelsen har údarbejdet et Forslag, 
som det beder Generalforsamlingen tage Stilling til og eventúelt fremkomme med 
andre Forslag. 
  Paa Foranledning af Kassererens Forslag bedes Generalforsamlingen tage 
Stilling til om der i Foreningen skal oprettes en Sparekonto, saaledes at 
Haveejerne kan indbetale mindre Belöb ad Gangen for eksempel 2 Kr. Bestyrelsen 
mener at det for mange vil være lettere at faa Havelejen samlet paa denne maade. 
Indbetalingerne tænkes at kúnde ske i Sommermaanederne hvor man maaske 
bedst kan faa en Skilling fra, og hvor Kassereren som Regel findes i Kolonien. 
  Det indskærpes paa det kraftigste, at Færdsel over Herr. Rasmus Pedersens 
jord, (nærmere betegnet det Grönjord der f. T. er Indhegnet) er forbúdt. Trods 
dette at der har været opsat Politiskilt om at al Færdsel var Forbúdt, har det 
alligvel passeret at Bestyrelsen har set at der i somren 1941 er Folk, der er gaaet 
igennem Indhegningen for at spare ca 100mtrs Gang, dette kan fra Bestyrelsens 
Side ikke paatales kraftigt nok, da det ender med at al Færdsel paa Herr. 
Pedersens Markvej bliver forbúdt, og vil saaledes komme til at gaa úd over baade 
skyldige og úskyldige. Herr Pedersen har præssiseret at han nú ikke længere vil 
se igennem Fingrene med evtúelle Syndere, Hvorfor nærværende Advarsel finder 
Sted. 
  Formanden slúttede mödet og takkede de mödte. Bestyrelsen var mödt 
fúldtalligt. A. P. Petersen. Formand. 
 
 
Bestyrelsesmöde afholdt den 24-2-42. 
  Formanden aabnede Mödet, böd velkommen og aflagde Beretning. Bestyrelsen 
var mödt fúldtallig, og Revisorerne var mödt og reviderede Regnskabet, der 
fandtes i Orden og godkendtes. Det blev bestemt at afholde Generalforsamling 
Tirsdag den 10./3. i Stjernekroen Jægergaardsgade og Dagsordenen blev fastlagt. 
  Det blev bestemt at Formanden og 2 Bestyrelsesmedlemmer skúlde gaa af denne 
Gang, og Kassereren og et Bestyrelsesmedlem næste Aar. 
  Fölgende Forslag blev Behandlet, mange Havelejere har önsket at Havelejen 
opkræves om Efteraaret i Stedet for som nú i Febrúar Maaned, det blev bestemt 
at lade Generalforsamlingen tage Stilling til Forslaget. 
  Sagen angaaende Foreningshús blev igen behandlet og Bestyrelsen enedes om 
at lade Generalforsamlingen tage Stilling til om man skal bygge et nyt Skúr eller 
eventúelt köbe et brúgt Lysthús og anvende dette som Foreningsskúr indtil 



videre. Bestyrelsen mener det absolút er nödvendig at anskaffe et Skúr, da vi jo 
allerede nú i Sommer maa anskaffe forskelligt Værktöj m.m. 
  Formanden slúttede Mödet og takkede de mödte. Formanden. 
 
 
 
Generalforsamling afholdt den 10./3. 1942 
  Formanden aabnede Generalforsamlingen og böd velkommen og böd de mödte 
Gæster Kredsformanden, Kredskassereren og Kredsbestyrelsesmedlem Karl 
Sörensen en særlig velkomst, og bad om Forslag til en Dirigent, der blev 
foreslaaet Herr. Skoú Have Nr. 155 og Herr. Pedersen Have Nr. ? Ved 
Haandsoprækning blev Herr. Skoú valgt. Dirigenten oplæste Dagsordenen der löd 
som fölger 
 Pkt. 1. Forhandlingsbogen 
 Pkt. 2. Regnskaberne 
 Pkt. 3. Beretning 
 Pkt. 4. Lovændringer 
 Pkt. 5. fastsættelse af Form. og Kassererens Lön 
 Pkt. 6. Valg af Formand 
 Pkt. 7. Valg af 2 Bestyrelsesmedl. med Súpleanter 
 Pkt. 8. Valg af Revisorer med Súppleant 
 Pkt. 9. Eventúelt 
  Dirigenten gir Ordet til Sekretæren, der læste Forhandlingsbogen, efter at Herr. 
Ficher Have Nr. 253 önskede oplyst hvornaar Laanet til Vandanlæget var givet og 
til hvilken Rente, Hvorpaa Formanden og Kassereren svarede, blev 
Forhanlingsbogen enstemmigt godkendt. 
  Kassereren fik derefter Ordet og oplæste Regnskabet, der var trykt og úddelt 
med et Eksemplar til hver Medlem, Regnskabet blev úden Diskússion enstemmigt 
godkendt. 
  Til Pkt. 3, Beretning, fik Formanden Ordet og aflagde en meget úförlig Beretning 
ang. det i det forlöbne Aar foretagne Arbejde i Kolonien bl.a. de vanskelige 
Forhold Bestyrelsen havde haft at arbejde únder, med Hensyn til Vandanlæget og 
Vejspörgsmaalet. Formanden oplyste at Kommúnen havde tildelt de to Kolonier 
Mosevang og 1940 et Jordareal der i Störrelse svarede til 4 alm. Haver, og som 
han mente Foreningen 1940 havde Del i, og saafremt de til de til Foreningen 
Mosevang gav nogen Indtægt, mente han at kúnde kræve Halvdelen af denne til 
Fordel for Foreningen 1940. Form. for Mosevang, der var til Stede svarede, at 
man indtil nú ikke havde opkrævet nogen Leje af dette Areal, men havde givet 
nogle Lejere Lov til at dyrke dette, til der blev Brúg for det til de to Kolonier. 
  I en Diskússion ang. Slagger til Havegangene deltog Múnzberger Have Nr. 235 
og Frier Have Nr. 230, de anmodede begge om at faa flere Slagger lagt paa 
Gangene, da der var mange bare Pletter. Formanden mente ikke det var 
formaalstjenligt at lægge flere Slagger paa, da det var Bestyrelsens Mening at 
lægge Grus paa Gangene saasnart det lod sig göre, da dette var mere renligt og 
holdbart. Frier Have Nr. 230 oplyste at han havde tilbúdt at faa Slagger paakört 
nú i Vinter for 2Kr. pr. Læs. Bestyrelsesmedlem Jensen Have Nr. 250 mente at de 
Slagger, der var tale om ikke kúnde brúges til Havegangene, det var af de 



úsorterede fra Forbrændingsanstalten, der almindeligvis brúges til Fyld og köres 
paa Kommúnens Fyldplads, de var fúld af Jern og Blikdaaser, og da man tidligere 
havde faaet en Del af dem og havde stor Mas med at faa en Del af Lejerne til at 
slaa de store i Stykker, havde man i Bestyrelsen ikke ment at kúnde modtage 
Tilbúdet. Formanden lovede hvor der var særlige Mangler skúlde der nok blive 
kört noget paa i Foraaret. 
  I Diskútionen om Formandens Beretning ang. Markatenderspörgsmaalet deltog 
Karl Dam Have Nr. 139. Jensen Have Nr. 250 samt Kredsformanden, der oplyste 
at Sagen laa saaledes at Kommúnen havde opsagt de i Tolstojsminde boende 
Familier, men som havde nægtet at fraflytte deres Lejligheder, det var ellers 
Meningen at Tolstojsminde skúlde lejes af Kommúnen og anvendes til 
Markatenderi, og saafremt det ikke blev múligt for Kommúnen at faa de to Lejere 
til at flytte, skúlde han nok faa trúffet en anden Ordning, i alt Fald mente han at 
Markatenderspörgsmaalet skúlde ordnes ved Kredsens Foranstaltning Dam og 
Jensen havde Ordet, og mente ikke at Kredsformanden gjorde nok til at faa Sagen 
ordnet, og mente at man, indtil man fik en varig Ordning skúlde lade de 
respektive Foreninger selv træffe en Afgörelse i denne Sag. Spörgsmaalet blev 
henlagt til Flyttedag, saa kúnde man bedre Træffe en Ordning, naar man vidste 
om Tolstojsminde blev ledig. 
  Paa Grúndlag af Formandens Beretning ang. Statstilskúd til Indlægning af Vand 
i Kolonien samt anlæg af Veje, svarede Kredsformanden, at et saadant Tilskúd 
kún kúnne gives til Arbejdslöshedskolonier, men mente at det nok kúnde lade sig 
göre at faa Tilskúd til Medlemmerne i Kolonien, der havde en længere 
Arbejdslöshedsperiode bag sig, men der kúnde altsaa ikke være tale om et samlet 
Tilskúd til alle Medlemmerne. Kredsformanden lovede at tage sig af Sagen 
húrtigst múligt, naar han fik det til disse Tilskúd údfærdigede Skemaer tilsendt, 
han oplyste endvidere at saafremt Hedeselskabet havde tilstrækkelige 
Pengemidler vilde Kolonien kúnde komme i Betragtning om Tilskúd til 
Hegnsplantning, da Hedeselskabet ydede Tilskúd til dette Formaal, men da det jo 
gjaldt over hele Landet, vidste han ikke paa núv. Tidspúnkt om der var 
tilstrækkelige Midler allerede i Aar, ifölge disse Oplysninger vil Foreningens 
Bestyrelse forsöge at faa del i disse Tilskud. 
  Paa flere Lejeres Forespörgsel om Kommúnen vilde opfylde de Haver, der ligger 
Øst og vest for Tolstojsminde mærmest Vejen med Jord fra Údgravningen af 
Havekolonierne 1914 og 1918 svarede Formanden, at der ikke forelaa noget 
saadant, saafremt det önskedes vilde det nok kúnde lade sig göre, at faa 
Kommúnen til at foretage en saadan Paafyldning, da det ikke vilde volde store 
Vanskeligheder, da sporet jo gaar langs Vejen alligevel og Arealerne paa den 
anden Side af Vejen jo skal fyldes op, men paa núv. Tidspúnkt kúnde han ikke 
give et fyldestgörende eller bindende Tilsagn. Efter denne Diskússion godkendtes 
Formandens Beretningenstemmigt.  
 Pkt 4 Lovændringer. 
  Da der af flere Medlemmer var rettet Henvendelse til Bestyrelsen ang. Havelejens 
Betaling, stillede Formanden Forslag om at Havelejen, Kontingent mm. fremtidig 
betales de to sidste Söndage i Novemb. i Stedet for som nú i Febrúar, men da der 
dertil krævedes en Lovændring, og Generalforsamlingen ikke var 
Beslútningsdygtig paa Grúnd af manglende Mödedeltagelse bortfaldt Forslaget.  



 Pkt 5 Fastsættelse af Form. og Kassererens Lön. 
  Der blev stillet to Forslag, et fra Herr. Ficher Have 253 der löd paa 50Kr. til 
Form. og 75Kr. til Kassereren og et fra Jensen Have Nr. 250 der löd paa 65Kr. til 
Formanden og 75Kr. til Kassereren. Jensens Forslag blev vedtaget og 
Formandens lön fastsat til 65Kr. aarlig og Kassererens Lön til 75Kr. aarlig. 
 Pkt 6 Valg af Formand. 
  Der blev foreslaaet Genvalg, og Formanden blev enstemmigt genvalgt. 
Formanden takkede for Valget og údtalte sin Tak for det hidtil gode Samarbejde 
med Medlemmerne og i Bestyrelsen, og lovede at göre sit bedste for Foreningens 
Interesser i Fremtiden. 
 Pkt 7 Valg af to Bestyrelsesmedlemmer. 
  Der blev ligeledes her foreslaaet Genvalg, og de to Bestyrelsesmedlemmer, der 
var paa Valg Vestergaard Have Nr. 249 og Pedersen Have Nr. 164 blev 
enstemmigt Genvalgt. Til Súppleant i Stedet for Pedersen Have Nr. 164, der som 
1. súppleant fik Sæde i Bestyrelsen ved Rasmússens Afgang, blev valgt G. Karlsen 
Have Nr. 265. 
 Pkt 8 Valg af Revisorer med Súpleanter. 
  Ogsaa der blev der foreslaaet Genvalg, og alle blev genvalgt. 
 Pkt 9 Eventúelt. 
  Karl Dam údtalte paa Medlemmernes Vegne en Tak til Bestyrelsen for det 
Arbejde, det havde údfört i det forlöbne Aar, han mente det var 
paaskönnelsesværdigt, at Arbejdet med Vandanlæget og Anlæggelsen og 
Vedligeholdelsen af Vejene i Kolonien var sket saa húrtigt efter den stiftende 
Generalforsamling, og han nærede ingen Tvivl om at Foreningens Interesser var 
kommet i de rigtige Hænder, ligeledes önskede han Bestyrelsen Tillykke med den 
helt igennem förte gode Økonomi med Foreningens Midler, hvad han mente var 
Aarsag til at Foreningen i Dag var saa ökonomisk godt Sitúeret. 
  Formanden bad Generalforsamlingen om at tage Stilling til om man skulde 
oprette en Sparekonto i Kolonien, saaledes at Medlemmerne kúnde indbetale 
mindre Belöb úgentlig i Sommermaanederne. Karl Dam fik Ordet, og údtalte sin 
Tak til Bestyrelsen for at have taget et saadant Spörgsmaal op, der vilde være til 
gavn for alle Medlemmerne. Kredsformanden anbefalede ligeledes at oprette 
Sparekonto og fremkom med Eksempler paa hvor godt en saadan Ordning havde 
virket i andre Kolonier efter disse Anbefalinger vedtages det at oprette en 
Sparekonto i Kolonien og údlevere de Medlemmer, der önskede at være med, en 
Sparebog eller et kort, hvori der saa bliver indsat Mærker for det Belöb 
vedkommende önsker at indbetale. Bogen skal Sparerne selv opbevare. Der blev 
valgt to Medlemmer R. P. Nielsen Have Nr. 189. og Jørgensen Have Nr. 236. til at 
samle de Penge Sparerne önsker indsat hver Lördag i Kolonien. For deres Arbejde 
ydes der 50öre pr. Medlem der betales af Sparerne. De to Opkrævere maa selv 
bestemme om de vil opkræve hveranden Lördag, eller dele Kolonien i to Distrikter, 
saa de hver faar sit Distrikt. Mærkerne de skal brúge faar de hos Foreningens 
Kasserer. 
  Karl Dam rettede en Forespörgsel til Kredsformanden om, at de der havde Haver 
vest for Tolstojsminde og grænsede lige op til ejendommen maatte nedskære det 
Læhegn der dannede Skel mellem Ejendommen og Kolonien paa den Side der 
vender úd til Kolonien, da Hegnet generede deres Haver meget, og da det ikke i en 



Aarrække var blevet beskaaret, kúnde det nærmest betegnes som et Vildnis. 
Kredsformanden der havde set Hegnet, gav Karl Dam Ret i dette og mente man 
havde Lov til at beskære Hegnet paa den side der vendte úd mod Haverne, iövrigt 
lovede han Foreningens Formand straks at henvende sig til Kommúnen ang. 
dette, og der vil saa antagelig blive foretaget en effektiv Nedskæring af Hegnet, saa 
det ikke mere generer. 
  Jensen 250 bad Generalforsamlingen om at tage Stilling til om man skúlde 
anskaffe et Foreningsskúr og en Del Værktöj, saasom Trillebörer mm. flere Talere 
mente at det f. T. vilde blive for dyrt at  bygge, og mente man búrde vente og se 
hvad det blev til med Tolstojsminde som Markatenderi, da man saa kúnde bruge 
den tilhörende Lade som Skúr til begge Kolonier.  
  Kredsformanden oplyste at der gennem Kolonihaveforbúndet kúnde ydes et 
Laan paa 100Kr. til Bygning af Lysthús. Belöbet skal betales tilbage i löbet af et 
aar. Evt. Ansögninger sendes til Koloniens Styrelse, der saa sörger for Sagens 
videre Behandling.  
  Dirigenten slúttede Generalforsamlingen og takkede for god Ro og Orden. 

A. P. Petersen. Formanden. 
 

  Bestyrelsesmöde  afholdt i Kolonien den 27/7 1942. 
Formanden aabnede Mödet, konstaterede  at alle Bestyrelsesmedlemmerne var 
mödte og böd dem velkommen og tog derefter Ordet for at aflægge Beretning, han 
udtalte, at der var sket ikke saa lidt siden Generalforsamlingen bl.a. havde vi 
faaet betalt Haveleje til Kommunen rettidigt hvorved vi fik de 20% af hele 
Sûmmen Kr. 23,- i modsat Fald skulde vi betale 6% i Rente. Disse Penge er blevet 
anvendt til Formålet, nemlig til Lettelse af Havelejen for gamle syge og arbejdsløse 
Medlemmer, det kneb lidt med at faa Pengene ind, men væsentlig, var der ikke 
noget at klage over. Der var kun 2 Havelejere som trods 4 Henvendelser fra 
Bestyrelsen ikke betalte eller paa anden Maade lod höre  fra sig, men disse 2 
Haver er lejet ûd paany til andre Lejere med de sædvanlige Indskud af 10 Kr. 
  På Foranledning af Kredsformandens Oplysning paa Generalforsamlingen den 
10/3 d. A.  angaaende laan i Forbundet til Lysthus har vi haft en Del Laansögere 
og har haft den Glæde at de alle er bevet bevilget. 
  Angaaende  Kûnstgödning har vi aftaget alt det igennem Kredsen, vi kan 
tilkomme. 
  Den 20. April  satte vi Vandhanerne paa men der gik  et Par Dage inden vi fik 
Vand. Der var nogle Rörsprænninger, saa det var godt vi havde sikret os Garanti 
hos Vandmesteren, han skulde efter Kontrakten ikke have de sidste 5%  af 
Anlægssûmmen för Anlæget var i Orden efter Foraarsoplûkningen 1942. Nu er 
Restsummen ûdbetalt og vi har selv dermed overtaget Anlæget og Ansvaret med 
Lukning m.m. 
  Angaaende Slagger til Vejene har vi köbt for 3 Kr. pr Læs leveret i Kolonien. Jeg 
synes det er billigt for Tiden og vi er blevet lovet at faa  leveret til Resten af 
Vejene. 
  Vi har i Foraaret  köbt 400 Stk. Tjörn til 6 Öre pr. Stk. Nu maa vi have talt op 
hvor mange  der mangler og saa köbe igen, hver  Mand maa saa  Plante selv de 
han Mangler, det bliver en dyr Omgang, men der er vel ikke andet at göre, da 
Sagen er grebet forkert an fra Begyndelsen. At 3`Kreds kunde tænke sig at plante 



midt i den törre Tid uden at vande, det maa vi blöde for nû, det var ellers dyrt 
nok. Efter min Mening burde Kredsen have dannet en Forening i Efteraaret 1940 
en har én gang og saa ladet Bestyrelsen söge for den Slags Ting. 
  Der har været en Del Handel med Haver hvad der har hjûlpet en Del paa 
Ökonomien. 
  Kredsformanden har én Gang lovet mig at komme ud i Kolonien sammen med 
H.P. Jensen Afdl. Ingr. Scmith Hansen for at dröfte Marketenderspörgsmaalet og 
Paafyldning og meget andet , men han harikke været her. 
    Saa har vi startet en Opsparing som gaar godt. Ca 70 % er med saa det maa 
siges at være en god Start. 
  Omkring 1. Juni blev Haverne efterset, der blev sat Sedler i Haver, der var 
urene, enten i Haven eller i Gangene, vi er jo alle interesseret i at have en pæn og 
ren Koloni, det kneb navnlig med Slaggerne paa Vejene. Vi opfordrede saa 
Medlemmerne at samle de store Slagger i Vejens Midte og grave dem lidt ned eller 
slaa dem i Stykker, saa de ikke generede Færdselen samt at lave en Cykelsti 
langs Hækken. 
  Konsulenten har været paa Besög i Kolonien til Gennemgang, det var 
interessant og der var mange der fik gode raad. 
  Efter Bestemmelsen kan 3 Haver faa Præmie. Så vi har udtaget 6 til 
Bedömmelse af Konsulenten. 
  Saa har vi betalt Kontingent til Kredsen 33 Kr. og til Forbundet 131 Kr. 
  Jeg tror vi kommer til paa Generalforsamlingen at faa bevilget et lille ekstra 
Kontingent til Dækning af Udgifterne til Tjörn og Veje, samt til Anskaffelse af 
Spröjter, Trillebör og Havesakse. 
  Bestyrelsen behandlede Spörgsmaalet angaaende Affaldsplads men blev enige 
om at den bedste Maade var at lade en Vognmand afhente Affaldet nogle nærmere 
fastsatte Steder i Kolonien, hvortil Havelejerne saa maa bringe deres Affald. 
  Formanden mente det vilde være en god Ide at melde Kolonien ind i 
Hedeselskabet, han mente at man saa derigennem kunde faa Skraaningen langs 
Hammelbanen beplantet gratis. Bestyrelsen sluttede sig til Udtalelserne og vedtog 
at lade det behandle af Generalforsamlingen. 
  Regnskabet er revideret og fundet i Orden. 
  Formanden har af Formand Rasmussen Havf. 1918 faaet tilbudt de to bekendte 
gule Stötter, der staar ved Indgangen til Havef. 1918 mod at vi selv sörgede 
Flytningen men da Bestyrelsen mente at det vilde blive for dyrt, blev Sagen 
henlagt til en senere Behandling. 
  J. Jensen efterlyste Spörgsmaalet ang. Statstilskud til Vandanlægget og 
Hegnsplantning. Formanden svarede at Kredsformandens Udtalelser paa 
Generalforsamlingen ang. Spörgsmaalet ikke kunde være i overensstemmelse 
med de virkelige Forhold, da man ikke kunde aabne Haveforeningsbladet en 
eneste Gang uden at se at enten den ene eller anden Forening havde faaet 
Tilskud, han vilde sætte sig i Forbindelse med de rette Myndigheder ang. dette. 
  Ingeniör Mörûps Have Nr. 144 lægges samen med Have Nr. 143, hvorefter de 2 
Haver deles i 2 lige store Stykker saa der bliver 2 Alm. Haver ud af dem til 
Efteraaret. 
  Af Hensyn til forskellige Bevillinger vedtoges det at afholde Generalforsamling i 
November i Stedet for i Febrûar. 



   Formanden slûttede Mödet og takkede. 
 
  A.C. Petersen 
  Formand. 
 
 
 
 
 
 
 
  Bestyrelsesmöde afholdt den. 19-10-42.  
  Hos Vestergaard. 
 
  Formanden aabnede Mødet, bød velkommen, og aflagde Beretning om hvad der 
var sket siden sidste Bestyrelsesmøde, og følgende Sager blev behandlede. 
   
  Den samlede Bestyrelse vedtog ikke at vente med at afholde dn ordinære 
Generalforsamling til, som før i Marts, men lade den afholde den 18 November 
1942, med følgende Dagsorden. 
 
  Pkt. 1. Forhandlingsbogen. 
    ”    2. Regnskaberne. 
    ”    3. Beretning. 
    ”    4. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer. 
    ”    5.Forslag fra Bestyrelsen. 
    ”    6. Eventuelt. 
 
  Et Andragende fra et Medlem om Tilladelse til at købe Halvdelen af Naboens 
Have blev bevilliget mod at betale nyt Indskud. Derefter aflagde Formanden 
Beretning fra 3` Kreds Repræsentantsmøde den 12-8-42. 
  Jeg tog Ordet paa Mødet , for at komme med et Klagesuk fra vor Haveforening. 
Det var vore Tjörnehække, som jeg særlig omtalte. Det kunde være ordnet paa en 
meget billigere Maade for os. 
  Som vi ved blev Haverne udlagt i Efteraaret 1940, men først den 7. Juni 41 blev 
der afholdt Møde, med 3`Kreds og Havelejerne og dannet Forening og valgt 
Bestyrelse. 
  I den mellemlliggende Tid havde Kredsen i den varme Tid i Juni Juli Maaned 
plantet Tjörn uden at vande. Resultatet blev at vi i Dag mangler mellem 5 og 6000 
Tjørne, som er gaaet gaaet ud. Og da vi jo i Forvejen har betalt ca. 900 Kr. for 
Tjörn er det ikke rart, at komme til Medlemmerne med en Regning paa 340 Kr. for 
ny Tjörn. Jeg spurgte om Kredsen vilde betale denne, men, der blev svaret ” NEJ 
”. 
  Nu har jeg meldt Haveforeningen 1940 ind i Det danske Hedeselskab for 5 Kr. 
om Aaret. Og derigennem har jeg faaet saa godt sikkert Tilsagn om 40% af de 330 
Kr. som vi maatte betale for de 250 Tjörn. Det bliver ca.130-140 Kr. 



  Sparebogen blev ogsaa behandlet,der er (81) Kontohavere, som har sparet en 
Sum paa (ca. 1700) Kr. Hvilket er et godt Resultat, da det er første Aar, det har 
fungeret. 
 
  Sprøjtning og Beskæring blev ogsaa drøftet, men overladt til 
Generalforsamlingen om at tage Bestemmelkse om Sagen. 
 
  Ligeledes skulde vi jo gerne have Trillebør og Havesakse og faar vi saa en 
Sprøjte. Saa mangler vi jo ogsaa et Redskabshus og en Mand til at udlaane disse 
Ting. 
  Bestyrelsen vedtog, at lade Generalforsamlingen tage Standpunkt til Sagen. 
  Til Slut blev drøftet Forslag om Kontingentforhøjelse. Forbundet har sat 
Kontingentet op og Kredsen gør vel det samme, og vore Udgifter er jo store,saa det 
kniber med, at faa det til at løbe rundt. 
  Det blev vedtaget at lukke for Vandet i Kolonien saa snart der var Tegn paa 
Frost, da det er en dyr Historie med Rørsprængninger. 
  Angaaende Kalk vilde Bestyrelsen spørge Medlemmerne, som hentede Tjørn 
Søndag den 20`Oktober; men mente ikke, at der var Trang til Kalk paa Jorden. 
  Slagger paa Vejene blev ogsaa drøftet. Formanden oplyste, at den samme 
Vognmand, som kørte i Sommer til den billige Pris af 3 Kr. pr. Læs, vilde komme 
med flere saa snarrt der blev Lejlighed til det. 
  Hedeselskabet har givet Tilsagn om Støtte til Beplantning af Skraaningen ved 
Hammelbanen, maaske i 1943. Blev udsat til Generalforsamlingen. 
  Angaaende Paafyldning af langs Vejen ved Tolstoyminde , oplyste Formanden, at 
han intet som helst havde hørt fre Kredsen eller Kommunen mente, at der IKKE 
kunde fyldes paauden ved en Forhandling mellem Kommunen, Kredsen, 
Bestyrelsen og de Medlemmer der bliver ramt deraf. 
 
 
  Formanden sluttede Mødet og takkede. 
  19-10-42 Jensen Sekretær. 
 
 
 
 
  Generalforsamling Afholdt 18-11-42. I Stjernekroen Jægergaardsgade. 
 
  Formanden aabnede Mødet , og bød den store Forsamling Velkommen og et 
særlig Velkommen til Repræsentanterne for 3. Kreds med dets Formand Fr. 
Jensen i Spidsen. Bad om Forslag til en Dirigent. Hertil blev Carl Dam valgt. Dam 
takkede for Valget og oplæste Dagsordenen, som enstemmigt blev godkendt, og 
lød som følgende. 
  Punkt 1. Forhandlingsbogen. 
  Punkt 2. Regnskabet. 
  Punkt 3. Beretning. 
  Punkt 4. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer. 
  Punkt 5. Forslag fra Bestyrelsen. 



  Punkt 6. Eventuelt. 
 
  Da Sekretæren havde solgt sin Have og rejst fra Byen og Bestyrelsen ikke mente 
det var nødvendigt at indkalde Sublianten, oplæste Formanden 
Forhandlingsbogen, som viste sig at være ret omfangsrig og meget fyldesgørende. 
Forhandlingsbogen blev enstemmig godkendt. Derefter fik Kasseren Ordet og 
oplæste det reviderede Regnskab. 
  Regnskabet var delt i 2 Grupper. Et for Haverne og et for Vand. Begge 
Regnskaber blev enstemmig godkendt. Gav en Oversigt over hvorledes 
Sparekontoen havde virket det første Aar, hvilket taget til Efterretning. Derefter 
fik Formanden Ordet og aflagde en meget lang og udførlig Beretning, om hvad 
Bestyrelsen havde beskæftiget sig med i det forløbne Aar. Formanden omtalte at 
Havelejen var kommet godt ind paa nær 2 Haver, som er lejet ud paany med de 
sædvanlige Indskud paa 10 Kr. Samt at alle, der havde søgt Laan  havde faaet 
disse bevilliget. Oplyste at Foreningen havde aftaget al den Kunstgødning gennem 
Kredse kom, som vi Ifølge vor Medlemstal kunde faa. 
  Oplyste at nu havde Foreningen overtaget Vandanlæget, der havde været nogle 
faa Rørsprængninger, men er nu i Orden. 
  Af Slagger havde vi faaet 32 Læs til en Pris af 3 Kr. pr. Læs, og at vi indtil i Dag 
havde købt Slagger for 495 Kr. Og faar muligvis flere naar der kan kan køres paa 
Vejen igen. Angaaende Opfyldning oplyste Formanden, at han paa nuværende 
Tidspunkt intet havde faaet at vide. Men hvis det skal laves, skal det være i 
Efteraaret. 
  Omtalte Konsulenternes Besøg i Haverne. 
  Da vi efter Medlemstal kan faa 3 Præmier til Kolonien udtog Bestyrelsen 6 Haver 
hvoraf de 3 fik Præmie. 
  Derefter kom Hækkene, dem var det særlig godt med.Vi  har købt 5700 Tjørn til 
en Pris af 350 Kr. Men af Hedeselskabet har vi faaet et tilskud paa 40% eller ca. 
140 Kr. Men Tjørnene vil selvfølgelig komme til at tynge vor Budget. Men da vi 
ikke have de gabende Huller i Hækkene, var der ikke andet at gøre end købe 
Tjørnene. 
  Der udspandt sig en livlig Diskussion om Beretningen. Heri deltog Mogensen 
Have 160, Bertelsen Have 203, Rasmussen Have 138, Nielsen Have 236, Bernikov 
Have 157, Sørensen Have 257, Jakobsen Have 150, Rasmussen Have 216, 
Christensen Have 198, og endnu flere havdet Ordet. Hvorefter Formanden 
replicerede til de forskellige Talere. Hvorefter Beretningen godkendes enstemmig. 
  Derefter drøftedes Betalingen il Sparekontoens Opkrævere. Disse vilde ikke 
fortsætte for 50 Øre pr. Medlem, alle Diskussionsdeltagerne, mente ogsaa dette 
Beløb var for ringe, for at have hver Søndag  Formiddag besat.Paa Carl Dams 
Have 139 . Forslag blev det vedtaget at betale  Kr. 1 pr. Kontohaver, samt 25 Øre 
for hver, til Kasseren for hans Ekstraarbejde. 
  Derefter gik man over til Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer. Kasseren blev 
genvalgt med Aklamation, nyvalgt blev Jørgensen, Have 236. Og Revisoren 
genvalgtes. 
  Derefter kom Forslag fra Bestyrelsen. 
  Tilladelse til at købe Trillebører, Havesakse, Rørtang og Haandsprøjte. Vedtages. 



  Samt for Betaling at lade et Medlem af Foreningen foretage Lukning og 
Oplukning for Vandet, samt Pakning af Vandhaner og Udlevering af Værktøj. 
Vedtages. 
  Generalforsamlingen vedtog ligeledes at hver Medlem , skal nedgrave eller 
bortfjerne sit Affald. 
  Det vedtages ligeledes at lade Konsulenten beskære Frugtbuske og Frugttræer. 
Angaaende Beplantningen af Skraaningen ved Hammelbanen fik Bestyrelsen frie 
Hænder til at ordne Sagen paa bedste Maade. 
  Generalforsamlingen gik derefter over til det økonomiske Spørgsmaal. 
Formanden klargjorde for Foreningens Status og Bestyrelsen foreslog at forhøje 
Kontigenten fra 2 Kr. til 3 Kr. Samt 2 Kr. pr. Medlem for Tjørne. Og Veje og andre 
Udgifter 1 Kr. Forslaget blev efter nogen Diskussion enstemmig vedtaget. I 
Diskussion om Betalingen af Tjørn mente Rasmussen Have 138 at Foreningen 
skulde tage Pengene fra Vandkassen, og stillede dette som et Forslag. Efter at 
flere Medlemmer blandt andre Dam, som advarede mod at tage Penge fra 
Vandkassen, da det er rart at have en god Kassebeholdning, hvis der skulde ske 
Ledningsbrud, og det er dyrt at skaffe Bor for Tiden. Rasmussens Forslag 
forkastet. 
  Kredsformand Fr. Jensen gav derefter en Oversigt over Kolonihaveforbundets 
Arbejde, og hvilke Trængsler Kolonihavebevægelsen havde, og særlig med 
Markbetjenten for Aarhus Markjorder. 
     Carl Sørensen Formand for Mosevang gav Foreningens Medlemmer Tilladelse 
til at benytte Mosevangs Veje saalænge vi havde Vanskeligheder med Hovedvejen 
paa Grund af Opfyldning. 
  Efter at der fra Foreningens Side var rettet en Tak til Bestyrelsen for dens gode 
Arbejde for Haveforeningen 1940. Sluttede Dirigenten Mødet og takkede 
Deltagerne for den gode og saglige Maade man havde drøftet Foreningens 
Anliggender. 
 
 
  Carl Dam                A.C. Petersen 
  Dirigent.                 Formand. 
 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde den 7-1-43. 
 
  Formanden aabnede Mødet og bød velkommen særlig til det nye 
Bestyrelsesmedlem Jørgensen, alle var mødt. Omtalte derefter, den nylig afholdte 
Generalforsamling, og udtalte sin Glæde, over at der kunde samles saa mange 
Medlemmer til Møde i en Haveforening, hvilket jo viser at der er Interesse for 
Sagen. Derefter blev forskellige Sager drøftet. Blandt andet Præmiering af Haver 
til Sommer 1943. Vedtog at lade de 3 Præmietagere fra 1942 udtage Haverne til 
Præmiering sammen med Bestyrelsen. 
  Derefter blev de indkomne Ansøgninger om Lettelse i Haveleje i Anledning af 
Sygdom eller Arbejdsløshed undersøgt. De blev alle bevilliget fri Haveleje. 



  Formanden meddelte derefter, at det ikke havde været muligt at faa nogen 
Vognmand til at køre Slagger paa nuværende Tidspunkt, vi kan faa Slaggerne 
næsten gratis, men vi kan ikke forsvare at give 7 a´ 8 Kr. pr. Læs, for at faa kørt 
det ud i Kolonien. Bestyrelsen vedtog at vente til bedre Tider. Formanden oplyste , 
at han havde talt med Entreprenøren om Opfyldning af Haverne, og denne lovede, 
at hvis alt gik som det skulde, saa var Opfyldningerne tilendebragt til Foraaret 
1943. Men tog dog Forbehold, at der kunde ske Ting, som han ikke kunde 
forudse. 
  Da R.P. Nielsen ikke vilde opkræve for Sparekontoen mere, blev det vedtaget at 
lade Jørgensen overtage det hele. 
  Formanden meddelte at Indkøbet af Trillebører og Havesakse og Sprøjter, som 
blev vedtaget paa Generalforsamlingen var indkøbt. 
  Dernæst blev det vedtaget at opkræve Haveleje 1. OG 2. Søndag i Februar i 
Stjernekroen. Samt at opkræve 3. Rate af Vandindlægeing, davi jo skal betale i 
Banken i Juni. 
  Det blev vedtaget at vælge Byraadsbud Petersen til Sekretær. 
  Mødet sluttet.                     A.C. Petersen. 
 
 
 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde den 18-6-43. 
 
  Formanden aabnede Mødet bød Velkommen alle var mødt. Meddelte, at han 
havde fundet et par gamle Regninger frem paa Tjørn og sendt dem til 
Hedeselskabet i Haab om at faa 40% refunderet, og det viste sig at de tog dem og 
nu har vi i alt faaet Tilskud fra Hedeselskabet ca 300 Kr. saa nu betragter vi 
Tjørnesagen som afsluttet. 
  Omtalte derefter Lukning og Oplukning af Vandet, der har vi været heldig, der 
har slet ingen Sprængninger været, saa det beviser jo at Aftapningshanerne 
sidder hvor de skal. 
  Men saa er der noget der er værre, der var et Par Opstandere der var knækket i 
Vinterens Løb og det burde Havelejerne have meldt til Bestyrelsen. 
  Samtidig er der nogle af Medlemmerne, der har lavet om paa Vandledningen og 
flyttet Hanerne og det skal meldes til Bestyrelsen. 
  Der har samtid været nogle Udgifter paa Forlængelse af Opstandere paa 
Vandledningerne i Anledning af Paafyldninger af Haverne ved Vejen, men det var 
ikke meget 27 Kr. Men værre har det været med selve Paafyldning af Jord. Det 
kneb med, at faa Muld nok derpaa . Saa det var ikke saa sært at Haveejerne laved 
Vrøvl, men vi ved jo alle, hvordan det gaar med saadan noget Licitationsarbejde, 
de søger at slippe saa let fra dt som mulig. Jeg har løbet fra Entrepanør til 
Formand og gjort hvad jeg kunde, saa jeg haaber det skal blive godt. 
  Nu er Foreningen og Kredsen gaaet ind for at søge Kommunen om at de Lejere 
der har faaet fyldt Jord paa Lejefrihed 1 Aar.. Og jeg har henvendt mig til 
Byraadsmedlem H.P. Jensen i Markudvalget, og han har lovet at forelægge det for 



Markudvalget. Han har samtidig set hvordan det saa ud, derude, da det var 
allerværst. 
  Meddelte derefter at vi havde faaet tildelt 20 Sække Kalk gennem Kredsen de er 
ikke blevet solgt alle, saa hvis der er nogen der ønsker det, kan de faa udleveret i 
Have 230. 
  Af Kunstgødning har vi faaet en Del gennem Jyllands Frøhandel, og det blev 
fordelt med 5 Kg til de medlemmer der henvendte sig til Kassereren. 
  Til Beskæring af Frugttræer, fik vi  på Kredsens Anbefaling en udlært Gartner til 
at beskære Træer for de Medlemmer, der havde meldt sig, og efter vor Mening, 
blev det gjort både godt og billig ca 70 Øre pr Have. 
  Saa har vi fra Forbundet faaet Meddelelse om, at der var stillet et Beløb til 
Raadighed fra Staten til Udlaan til Kolonihavemedlemmer til Bygning af Lysthuse. 
Og vi havde den Glæde, at de er søgte fra vor Forening, fik dette bevilliget. 
  Der var lidt galt med Dræning af Haver langs med Hammelbanen, men ved 
Forhandling med Kommunen er Sagen bragt i Orden. Jeg har været ved Ingeniør 
Smith Hansen angaaende Vejen, som vi gerne vilde have fyldt op, men han kunde 
ikke love noget bestemt, det er nemlig ikke mulig at faa kørt Belægning paa og 
Kommunen har ingen Olie til deres Tromle. Og samtidig skulde vi nok faa 
Rosenholmsalle i Orden med det samme. 
  Formanden oplyste derefter, at Foreningen til den fastsatte Tid havde indbetalt 
sin Kontingent til Kredsen 33 Kr og til Forbundet 195 Kr. Og den 11-6-43 betalte 
vi 3. Rate af Vandanlæget 1800 Kr og Renter. Saa nu mangler vi kun 2 Rater, saa 
er vi færdig med Vandanlæget. 
  Udtalte derefter , at det havde været nødvendig at sætte Sedler i Haverne hos 
nogle Medlemmer om Renholdning af Haverne. Angaaende Præmiering af Haver 
mente Bestyrelsen at den bedste Maade at udtage disse, var at lade de 3 
Præmietagere fra forrige Aar sammen med Bestyrelsen udtage 6 Haver, af disse 
kan Konsulenten saa udtage de 3 bedste. 
  Samtidig blev det vedtaget at uddele en Flidspræmie til den 4. bedste. 
 
  Mødet sluttet.                            A.C. Petersen. 
 
 
 
 
Bestyrelsesmøde den 20-7-43. 
 
  Alle var mødt, Formanden bød velkommen og meddelte, at Foreningen havde 
modtaget 100 Kr af Hedeselskabet til Regulering af Skraaningen ved 
Hammelbanen. Bestyrelsen vedtog, at lade Pengene gaa ind i Kassebeholdningen 
foreløbig, da et stort Stykke, jo er opdyrket i Sommermaanederne. 
  Paa Forslag af Vestergaard enedes Bestyrelsen om en Gennemgang af Haverne i 
hele Kolonien i Anledning  af Renholdelse af Haver og Veje, og det skal her siges, 
at det ikke var noget flot Resultat, vi kom til. Vi har skrevet en Del Numre op, og 
disse Medlemmer maa finde sig i, at faa en høflig Henstilling fra Bestyrelsen, om, 
at faa dette forbedret til næste Sommer. Da dette ikke kan tolereres mere. Vi maa 
nu snart kunde faa en ren og pæn Koloni. 



  Formanden oplyste at konsulenten den 18-6. havde gennemgang af Haverne, og 
der var opslaaet Sedler paa Tavlerne 14 Dage i Forvejen, og der var mange, der 
havde Forespørgelse til Konsulenten. 
  Formanden forelagde derefter en Klage fra Entreprenøren, der klagede over, at 
der var mange af Medlemmerne, der kørte deres Affald ned til den brede Vej, og 
der ligger nu en stor Dynge, det kan vi jo selvfølgelig ikke være Bekendt. Jeg har 
personlig sat et Skildt op, men det er blevet fjernet, og jeg har sagt til mange, at 
det skal køres udenfor Skinnerne for saa bliver det jo dækket, men jeg kan jo ikke 
staa der altid. Det blev vedtaget at lade Generalforsamlingen tage Stilling til 
Sagen. 
  Det er kommen Bestyrelsen for Øre, at en af Haverne blev dyrket, som 
Erhvervshave, der var plantetseren meddelte at der havde været Revision i 
Oktober Peberrod i hele Haven, og det maa man efter Loven ikke. Efter 
Forhandling med Ejeren lovede denne, at det ikke skulde ske mere. 
 
  Mødet sluttet 
                A.C. Petersen. 
 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde den 1-11-43. 
 
  Alle var mødt Formanden bød velkommen. Derefter forhandledes der om 
Beplantningen af Hammelbaneskraaningen, det blev vedtaget at beplante ca ¾ 
Del af hele Strækningen nemlig alt det der har været dyrket. 
  Formanden meddelte, at han havde faaet Gaardmanden til at harve Stykket 
gratis. Der skal saa plantes 3 Rækker Sirbuske, Guldregn, Syrener og lignende og 
vi regner med at faa 40% af Hedeselskabet. 
  Angaaende Tvangsskinner over Banen oplyste Formanden, at Driftsbestyreren 
ikke kunde skaffe Skinner til dette Formaal, og at vi ikke maatte bruge Planker, 
havde talt med Kredsformanden, og denne havde lovet, at gaa til 
Kommuneingeniøren om Sagen. 
  Derefter drøftedes en Sag om en af vore Medlemmer, der havde plantet 
Tjørnehæk i Bagskel, Hvilket Naboerne havde klaget over. En Henstilling fra 
Bestyrelsen har ikke hjulpet. Da man efter Loven ikke maa plante Tjørn i 
Bagskellet blev det vedtaget at sende en Skrivelse til Manden om at faa Hækken 
fjernet, da han ellers ikke kunde leje sin Have paany.   Hækken er fjernet. 
  Formanden oplyste at Foreningen havde bestilt 20 Sk Kalk af Kredsen, saa 
Medlemmerne kan faa dette udleveret i Laden ved Tolstoisminde. 
  Kasseren meddelte at der havde været Revision i Oktober alt var i Orden. 
  De 3 Medlemmer der har Have i Forlængelse af den brede vej, som er paafyldt 
har bedt om, at faa denne gjort lidt i Stand, det blev vedtaget at lægge nogle Læs 
Slagger, saa der i det mindste kan gaaes  og Cykles, på denne . Det er jo ellers 
Aarhus Kommune der skal lave denne i  Orden. 



  Flere af Bestyrelsesmedlemmerne ankede over Renligheden i Kolonien, som jo 
lader meget tilbage at ønske, og at der skulde tages haardere fat paa de 
Medlemmer der ikke holder deres Sager i Orden. 
  Formanden meddelte at han og Kassereren havde sat flere Sedler i Haverne og 
talt med flere Medlemmer saa nu maa vi haabe at det bliver bedre til næste Aar. 
  Derefter oplyste Formanden at han havde faaet en Vognmand, til at køre Slagger 
til en Pris af 3Kr pr Læs, hvilket er billig i en Tid, som denne. Det blev vedtaget at 
gøre Vejen langs med Hammelbanen færdig først, derefter Vejen forbi 
Tolstoisminde ind mod Gaarden. Senere de smaa  Sideveje. 
  Derefter blev det vedtaget at sætte Nr. paa hver Vandhane, og købe 2 ny 
Vandhaner i Reserve. 
  Kassereren oplyste, at nu var der plantet Tjørn ved de sidste 4 Haver ved den 
brede Vej. Der er jo blevet fyldt paa, saa de har ikke haft Hæk før. 
  Formanden meddelte at Kredsformanden havde forespurgt om Foreningen vilde 
tage et Stykke Jord mere under Kolonien. Det blev vedtaget at tage en Række 
Haver ca 25 Stk men ikke tage mere, men da der er mange flere lagt ud vedtog 
Bestyrelsen enstemmig at slet ingen tage, da der jo nu er saa mange, at de selv 
kan danne en Forening. 
  Der blev derefter talt om, hvordan vi kan hjælpe vore ny Naboer med Vand. Det 
blev vedtaget at lade Generalforsamlingen tage Standpunkt til Sagen. 
  Bestyrelsen vedtog at afholde Generalforsamling Søndag den 5-12-43. Da det 
maaske i denne urolige Tid ikke kunde lade sig gøre en Aften. Med følgende 
Dagsorden. Pkt. 1 Forhandlingsbogen. 2 Regnskabet. 3 Beretning. 4 Forslag. 5 
Valg af Formand. 6 Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer. 7 Valg af 1 Revisor med 
Subleant. 8 Eventuelt. 
  Kredsbestyrelsesmedlem Karl Sørensen, har henvendt sig til os, om vi vil være 
med til i Kompani med Havef. Mosevang , at reparere Udhuset til Tolstoisminde 
en lille smule. Saa kan vi faa Lov til gratis i 5 Aar at opbevare vores Værktøj og 
Kalk og Kunstgødning og hvad andet vi har. Det blev vedtaget. 
  Ligeledes blev det vedtaget at lade de 5 Opslagstandere malt til Sommer. Og 
muligvis 1 Kort over Havenumrene i Lighed med Mosevang. 
  Formanden meddelte at mange af Foreningsmedlemmerne havde henvendt sig 
til ham angaaende , at faa  lavet en Gangsti gennem 2 Haver fra Hovedvejen ned 
til Marketenderen. Vedtog at lade Generalforsamlingen tage Stilling til Sagen. Da 
der jo saa maa eksproprieres fra de to Havelejere. 
 
  Mødet sluttet. 
                      A.C. Petersen. 
 
 
 
  Generalforsamling afholdt den 5-12-43. i Stjernekroen. 
  Med følgende Dagsorden. 
 
  Punkt 1          Forhandlingsbogen. 
     ”      2          Regnskaberne. 
     ”      3          Beretning. 



     ”      4          Indkomne Forslag. 
     ”      5          Valg af Formand. 
     ”      6          Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer,  
     ”      7          Valg af 1 Revisor og en Subliant. 
 
 
  Formanden aabnede Mødet og bød velkommen, og bad Medlemmerne 
undskylde, at man havde henlagt Generalforsamlingen til Søndag Formiddag, 
men det kunde være anderledes paa Grund af Spærretiden. Bad om Forslag til en 
Dirigent. Edvin Charlsen blev valgt. Dirigenten oplæste Dagsordnenen og gav 
Ordet til Formanden, der paa Grund af Sekretærens Sygdom havde ført det meste 
af Forhandlingsbogen, oplæste denne. Efter enkelte Bemærkninger, blandt andet 
Rasmussens Have 139 om Vandur til vore ny Naboer, hvilket, Formanden 
besvarede med det samme, ved at udtale, at det kom man senere til unde Forslag 
fra Bestyrelsen. Generalforsamlingen godkendte enstemmig Forhandlingsbogen. 
  Dirigenten gav derefter Ordet til Kassereren, som oplæste Regnskabet, som jo 
var let overskuelig delt af 2 Dele. Selve Haveforeningens og Vandregnskabet hver 
for sig. Regnskabet var revideret og fundet rigtig. Underskrevet af begge 
Revisorerne.Regnskabet blev enstemmig godkendt. 
  Derefter aflagde Formanden en meget lang og udførlig Beretning, om hvad der 
var foregaaet siden sidste Generalforsamling. Blandt andet om Beskæring af 
Træer og Buske. 
  Og at nu var de ¾ af Arealet langs Hammelbanen beplantet med Sirbuske og 
Guldregn og Syrener i 3 Rækker. Samt at Foreningen havde modtaget 1oo Kr fra 
Hedeselskabet til Planering, og vi haaber at faa 40% i Tilskud til Sirbuskene. Den 
sidste ¼ Del af Arealet venter vi med til senere. 
  Samt, at de der havde søgt Hjælp til Havelejen i Anledning af Sygdom 
Arbejdsløshed, havde faaet fri Haveleje for 1943. 
  Omtalte derefter Vandledningen, flere Medlemmer, havde lavet om paa 
Instalationen, flyttet Haner og lignende. Det maa man ikke uden at melde det til 
Bestyrelsen. Et Medlem havde endda  saa galt brækket Laasen itu til Brønden, 
hvor Stophanen sidder. 
  Formanden oplyste derefter, at han , for de Medlemmer der har faaet deres 
Haver paafyldt langs Vejen forbi Tolstyesminde, havde gennem 3. Kreds indsendt  
et Andragende til Markudvalget om Lejefrihed 1 Aar. 
  Samt at alle de der har søgt Laan af Statens Midler, havde faaet dette bevilliget. 
  Angaaende Vejen forbi Tolstoysminde havde Ingeniør Smith Hansen, som 
lovede, at denne skulde blive gjort i Orden saa snart det kunde lade sig gøre. 
  De forskellige Lejer og Afdrag og Kontigenter var alle betalt til Tiden ca 2500 Kr 
og 1800 Kr for 3. Rate paa Vandanlæget. 
  Saa var  der forskellige Ting med nogle Haver med Hegn og Erhvervsdyrkning. 
Det er bragt i Orden. 
  Derefter gik Formanden over til at omtale Renholdelse af Haver og Veje og det 
var ikke helt blide Ord, der faldt i denne Sag, for mange Haver har været meget 
snavset i Aar. Bad derefter høfligt men bestemt, om at det maatte blive bedre til 
næste Aar. 



  Angaaende Slagger har vi nu faaet en Vognmand til at køre for 3 Kr pr Læs 
leveret paa Vejene, og det er billigt i denne Tid. Først faar Vejen langs 
Hammelbanen, dernæst de smaa Veje. 
  Efter Samtale med Kredsformanden havde Bestyrelsen lovet at overtage ca 25 
Haver af de ny udlagte Haver, men nu viser det sig, at der vist skal laves en ny 
Forening. Saa falder det jo af sig selv. 
  Formanden sluttede dermed sin Beretning med, da han jo var paa Valg denne 
Gang, at udtale en Tak til den øvrige Bestyrelse, for godt Samarbejde, og 
Foreningens Medlemmer, for den Tid der var gaaet. Da han i 1940 blev valgt til 
Formand, var det en vanskelig Tid, med Uenighed og store Udgifter til Vandanlæg, 
Tjørn og Veje og meget andet. Det kostede mange Penge, men nu er Økonomien i 
Orden. Som Medlemmerne har hørt af Regnskabet har vi over 400 Kr i 
Foreningens Kasse. Og 1500 Kr i Vandkassen. Denne Gang kommer jeg ikke og 
forlanger Penge. Tværtimod har vi lagt et Budget, som viser Nedgang i 
Vandrenten og Vandforbruget. Overgav derefter Beretningen til Diskussion. 
  Til Beretningen havde flere Medlemmer Ordet. Blandt andet Carl Sørensen, 
Formanden fra Mosevang, der ogsaa havde gjort sit til Vejen ud til Kolonien. Samt 
meddelte, at det var blevet udsat med, at danne den ny Forening. 
  Rasmussen Have Nr 138 mente at vi kunde stille et Vandur op til vore ny 
Naboer, og hjælpe dem paa bedste Maade. 
  Nielsen Have Nr 236 kritisere den Maade hvorpaa Dræningsarbejdet var lavet.  
Formanden svarede de forskellige, hvorefter Beretningen godkendtes. 
  Pkt 4: Der forelaa Forslag fra Bestyrelsen om obligatorisk Sprøjtning, det 
vedtages at sprøjte 2 Gange.  
  Næste Forslag, var angaaende Affaldet i Haverne, forskellige Maader blev 
diskuteret, man enedes om at enhver skulde grave sit Affald ned i sin Have, og 
helst brænde sig fra det meste, da Asken var god for selve Jorden. 
  Pkt 5. Valg af Formand A.C. Petersen valgtes med Akklamation. 
  Pkt 6. Valg af Bestyrelsesmedlemmer : valgt Ejvin Carlsen, Chr. E. Nielsen og 
C.V. Jacobsen, med Chr. Benneløve som Suppleant. 
  Pkt 7. Valg af Revisor S.L. Christensen genvælges. 
  Pkt 8. Eventuelt ud over at man drøftede den eventuelle Gennemgang til 
Marketenderiet var der intet at bemærke. 
        Chr. E. Nielsen. 
        Sekretær. 
 
 
  Bestyrelsesmøde 30/1- 44. 
 
 
Formanden bød velkommen, særlig til de 3 nye Bestyrelsesmedlemmer og foreslog 
følgende Dagsorden : 
   
  Pkt. 1. Konstituering af Bestyrelsen. 
    ”    2. Forslag fra Chr. Johs Thoman 
    ”    3. Forslag til Andragender nu Kontingent  fri. 
    ”    4. Eventuelt: 



                               Denne godkendtes: 
1. Man konstituerede sig med E. Carlsen som Næstformand og Chr. E. 

Sekretær. 
2.  Kredsens Jubilæumsgave ! Man enedes om at gøre i Lighed med de øvrige 

Foreninger i Kredsen ant. ca  25 Kr pr Medlem. 
3. Andragender: Af de 20 % man faar af Kredsen for ??? enedes man om at 

bevillige 15 Kr. til 5 af Ansøgerne. 
 
  Formanden oplæste en Skr. Til Kredsen og Byraadsmedlem E.C. Jensen 
angaaende Lejegodtgørelse for de Haver der havde faaet Paafyldning langs den 
store Vej. Men, havde endnu ikke faaet nogen positive Oplysninger 
desangaaende. 
  Kass. mente at vide gennem Carl Sørensen at Godtgørelsen vilde blive 
bevilliget, for de Paagældende 11 Haver, og vilde derfor omgaaende tilgaa rette 
Vedkommende. 
  Endvidere oplyste Formanden, at man havde bevilliget 100 Kr. til Planeringen 
af Skraaningen fra Hedeselskabet. Og havde indsendt Regningerne for 
Beplantningen ca 280 Kr. og man ventede at faa refunderet ca 40 % af dette 
Beløb. 
  Beskæringen var overgivet samme Gartner som i Fjor, og selve Sprøjtningen 
var overdraget til en af Bestyrelsen anerkendte Mænd, der endvidere vilde blive 
Kontrolleret af E. Carlsen fra Bestyrelsen. 
  Præmieudvalget blev som tidligere hele Bestyrelsen med Konsulenten og 
foregaaende Aars Præmietagere. 
  Man vilde gaa fra de ” Gule Sedler ” og i Stedet ende Vedkommende et Kort, og 
derefter søge paa en haandfast Maade at faa disse Respekteret, eventuelt ved 
Opsigelse af Lejemaalet. 
  8. Eventuelt. Fremkom intet. 
                                               Chr.E. Nielsen 
                                                Sekretær. 
 
 
  Extraordinær Generalforsamling den 6. Juli 1944, paa Skraaningen ved 
Hammelbanen ! 
 
  Formanden A.P. Petersen bød velkommen, og meddelte at Aarsagen til denne 
Generalf. var denne at man var i Færd med at udelukke os fra vore Haver fra 
denne Side, ved Salg af alle Grundene, og mente, det rigtigste var at høre 
Medlemmernes Mening om dette Spørgsmaal, bad derefter om Forslag til en 
Dirigent: 
  Valgt blev Rasmussen Have Nr. 138 der takkede for Valget, og gav derefter 
Ordet til Formanden ! 
  Der definerede selve købet af Vejen ! Vi tænker os at købe en Strimmel paa ca 
6 m2 Al. Og i en Dybde paa ca 70 ½ Al.= 420 m2 Al. Til en Pris af Kr. 1,25 pr. 
m2 al. Eller ca 525 Kroner + Handelsomkostninger alt i alt ca 600 Kr. altsaa ca. 
5 kr. pr. Have fordelt over 20 Terminer vil det betyde en aarlig edgift for hver 
Have paa ca 35 Ører, og endvidere ?????? Formanden  at den ” Nye Koloni ” 



skulde betale en aarlig Leje for Benyttelse af Vejen, saa den økonomiske Side af 
Sagen ikke kunde være Afskrækkende og vilde gerne paa Bestyrelsens Vegne 
anbefale Købet af denne Vej. Dirigenten Rasmussen tildelte derefter sig selv 
Ordet, og tilkende gav at være meget imod købet, da han mente at de var nogle 
Stykker i modsat Side af Kolonien der blev mishandlet, og sluttede med at 
pointere skal denne Vej vedtages kræver vi fuld Erstatning for vore Haver? 
  Chr. E. Nielsen Have 236 forlangte derefter Ordet, og anbefalede købet af Vejen 
menteikke at man kunde blande de to af Rasmussens fremsatte Spørgsmaal 
sammen, det maatte være enten, eller ! vilde for øvrigt mene at det vilde være 
idiotisk ikke at købe, og kunde oplyse at der var saa mange i det nærmeste ???. 
af Kolonien der da vilde købe Vejen, det vilde da nærmest komme til at se ud 
som alle vilde nyde men kun faa være med til at yde. ???? Have 220, vilde 
anbefale købet, da det betød overordenlig meget for ældre Folk og Kvinder med 
Barnevogne at blive fri den store Omvej ved Gasværket ! 
  Aksel Sørensen Have 169 var irriteret over Nielsens udtalelser om Idioti af dem 
der ikke vilde være med til at købe ! 
  Formanden anbefalede endnu Engang med et Par Oplysninger om R. 
Pedersens Vejret og Vedligeholdelse, havde tilbudt Kontantbetaling, men dette 
var Gaardejeren ikke saa interesseret i. ! 
  Jacobsens Have Nr. 150, anbefalede at staa bag Rasmussen, da det efter hans 
Mening var det eneste rigtige og Kredsen kunde være Køber. Peter Sørensen 191 
rettede en Forespørgsel ang. Tunnelen, var i øvrigt utilfreds med den Maade 
Nielsen havde tiltalt de to Damer paa ! 
  Hohnen Have Nr. 216 anbefalede købet af Vejen : Ør??? 172 holdt en længere 
Tale der konkluderede at han ikke kunde lide Grd. Ras. Pedersen, indrømmede 
at Betalingen intet betød ; men vilde i øvrigt hverken stemme for eller imod ! 
  Myntzsberg Have Nr. 235, rettede en Forespørgsel angaaende selve 
Afstemningen, mente alle Spørgsmaal var løst paa en fornuftig Maade, dette 
burde stadig være Tilfældet og vilde anbefale købet ! Forskellige andre havde 
Ordet for korte Bemærkninger saavel for som imod, og man gik derefter over til 
Afstemning der gav følgende Resultat. 18 Stk. imod og 41 for køb af Vejen: 
  Derefter udspandt der sig en livlig Diskussion, hvor Dirigenten betegnede sig 
selv som Anfører for Kværulanterne, og det blev ikke modsagt  ham. 
  Sluttede derefter Mødet med Tak for god Ro og Orden: 
                                                      Chr. E. Nielsen 
                                                           Sekretær 
 
 
  Bestyrelsesmøde 7/9 1944 i Stjernekroen kl. 19.30 
 
  Formanden bød velkommen, Carlsen var fraværende paa Grund af Arbejde. 
  I    Forhandlingsbogen oplæstes og godkendtes. 
  II   Mathiassen Have 206 havde overtraadt Ordensreglementet ved den 28. Aug. 
Med en STOR Lastvogn, at have kørt, paa Cykle og Gangstien fra Kildevangs Alle 
og Havekolonien, hvorved han havde væltet de opsatte Pæle og nedkørt 
Sirbuskene, og trods Henstillingen om Stop fra et Bestyrelsesmedlem alligevel 
fortsat Kørslen. 



  Man vedtog at sende ham en kraftig Riprimande, og ved Gentagelse da 
omgaaende Opsigelse af Lejemaalet. 
  III   Foranlediget af oven staaende enedes man om at starte et Gelænder paa 
begge Sider af Stien, saaledes , at kun den Trafik som er tilladt kan færdes der. 
  IV   Chr. E. Nielsen at man rettedet Henvendelse til Hammelbanen, med 
Ønsket om at faa oprettet et Trinbrædt ved selve Overgangen ! Formandn hilste 
Nielsens Forslag med Glæde, og fandt at det burde gennemføres, lovede at sætte 
sig  i Forbindelse med Driftleder Buttenschøn, og forsøge at faa Planen 
realiseret! 
  V    Formanden og Nielsen havde været hos Grd. Rasmus Pedersen for at købe 
Vejen, som vedtaget paa den Extraordinære Generalforsamling. Det viste sig 
imidlertid at Hr. Pedersens Sagf. Havde fraraadet  salget paa nuværende Tids. 
Med den Begrundelse ( Motivering ) , at de mange Kolonihavefolk IKKE kunde 
erhverve sig Vej-Ret for en Bagatel af 5a` 600 Kr. medens et forholdsvis ” 
mindretal” af Ejendomsbesidderene skulde betale ALLE Vejomkostningerne. 
Rasmus Pedersen vilde alligevel være imod kommende, og gav os Lov til at 
færdes der saalænge han selv skulde bruge Vejen.Dog med den KLAUSUL at det 
kun maatte være som Cykle og Spaseresti: og mod at Kolonien opsatte to Tavler 
der bekendtgjorde dette. 
  I henhold til dette paalagde Bestyrelsen Formanden at forsøge ved Henvendelse 
til Herr. Rasmus Pedersen at faa et regulær Lejemaal i Stand, for et nærmere 
Bestemt Tidsrum, mod etn passende aarlig Leje: 
  VI   Man ventilerede Tanken om oprettelse af en Studiekreds mellem 
Foreningens egne Medlemmer og bad Sekretæren forsøge at fremskaffe et 
Lokale. 
  VII  Eventuelt : Fremkom intet. 
 
                                       Chr. E. Nielsen 
                                            Sekretær: 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde den 21/9 1944 Hos Kassereren. 
 
  Alle var mødte, Formanden bød Velkommen, Forhandlingsbogen oplæstes og 
godkendtes. Formanden oplæste derefter en Kopi af Skrivelse, tilsendt 
Vognmand Kristoffersen, der paa given foranledning gjorde opmærksom pa, at al 
Tilkørsel til Kolonien skulde foregaa ved Gasværket, - ligeledes oplæstes Skr. Til 
Herr. Lund Mathiassen Have Nr. 206, der blev tildelt en kraftig Riprimande, for 
sin Overtrædelse af Ordensreglementet, og i Gentagelsestilfælde da vilde blive 
Opsagt Lejemaalet af sin Have. 
  Formanden og Sekretæren havde talt med Grd. Rs. Pedersen, og havde 
afsluttet et Lejemaal med denne om , Bestyrelsen af Stien fra Kildevangs Alle til 
Kolonien for en aarlig Leje  af Kr. 50.oo for en Periode af 5 Aar, dog opsigelig for 
begge Parter med 6 Mdrs Varsel ! 
  Formanden havde talt med Driftsbestyrer Buttenschön, Hammelbanen der var 
meget interesseret i Trinbrædtet og lovede at vilde anbefale Ansøgningen naar 



denne vilde blive tilstilet Hammelbanen man enedes om at sende Ansøgningen 
umiddelbar efter 1. Jan 1945. 
  Man kunde faa, Mandag, Onsdag eller Fredag Aften til Studiekreds, men da 
der endnu ikke var meldt tilstrækkelig mange Deltagere, vilde man afvente til 
efter Generalforsamlingen. 
  Ejvin Carlsen paatalte den uheldige Maade, Værktøjet blev fordelt paa, idet han 
havde set vore Trillebørere saavel i den ” Ny Koloni ” som oppe i ” Mosevangen ” 
og det kunde efter hans Mening ikke være Meningen. 
  Man enedes om at lade male ” 1940 ” paa vore Trillebørere, og henstille 
Marketenderen om IKKE at viderelaane vore Sager til andre end vore egne 
Medlemmer. 
  Man ønskede ikke at beplante mere end det man havde i Øjeblikket, saaledes 
at Haverne 220, 235, 236, 237, og 239, gerne maatte betragte det som hørende 
til deres Haver mod at renholde det og en af Nielsen nærmere skitseret Plan, 
vilde man sætte særlig Pris paa.  holdes saa lav som muligt; men at køre med en 
tom Kasse var af det onde: 
  Der var rettet Forespørgsel om 2 Naboer kunde købe og dele 3. Mands Have, 
dette kunde ikke tiltrædes: 
  Beretning fra Formandsmødet i ”Folkets Hus” den 10-6-1944. ,  
  Vores Formand havde rettet forskellige Spørgsmaal ang. 
Marketenderspørgsmaalet. Og mente at DETTE ikke var grebet rigtig an. 
Kredsformanden Fr. Jensen, havde faaet Byraadsmedlem H.P. Jensen til at 
provisere Sogneraadsformand J.Juel til at anbefale, hvilket og denne havde 
gjort. Alligevel var Ølbevillingen blevet nægtet: 
  Slaggerbelægningen paa Rosenholms Alle, skal vi selv bekoste sammen med 
Mosevang – man mente fra Bestyrelsens Side, at de Beløb  som vor Forening, 
tilkom fra udleje af Festpladsen, passende kunde anvendes hertil – Vejen  forbi 
Tolstojsminde skal belægges med Slagger helt ud til den Nye Koloni. 
Kredsformanden lovede at faa dette Forhold ordnet ? 
  A.P.Petersen havde ligeledes rettet en kritik over at Kredsen ikke havde 
foranlediget at danne en Forening ude paa de udlagte Haver havde saaledes 
paapeget at Vandspørgsmaalet vanskelig kunde ordnes til uden Andens Viden 
gennem en Foreningsbestyrelse, paa disse konkrete Spørgsmaal fik han dog 
ingen Svar ? Hovedforbundsmedlem Herr. Johs. Thomasen havde givet en 
længere Redegørelse fra Hovedforbundet ang. Kolonihavehøjskolen til hvilken de 
mange Lodsedler var bleven solgt i Sommer, mente at Højskolens Drift skulde 
komme til at bære sig selv, naar man fik den forventede Biografbevilling ? 
  Bestyrelsen takkede Formanden for sin Beretning, der gav mange gode Vink 
man kunde tage sig til Indtægt. ( VOLAPYK  red. Have 147.) 
  Man gik der efter over til at opsætte Dagsordenen til Generalforsamlingen i ” 
Stjernekroen ” Jægergaardsgade, Fredag den 20. okt. 1944. Kl. 19.15. 
  Pkt. 1.  Valg af Dirigent. 
    ”    2.  Forhandlingsbogen. 
    ”    3.  Regnskaberne. 
    ”    4.  Beretning. 
    ”    5.  Indkomne Forslag. 
    ”    6.  Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer ( Martin Petersen, Vilh. Jacobsen 



                 ”    ” 1 Suppleant 
                 ”    ” 1 Revisor og 1 Suppleant.(afgang Christensen. ) 
    ”    7.   Eventuelt. 
  Under Eventuelt fremkom intet hvorefter Formanden sluttede Mødet med at 
takke for den gode og saglige Diskussion, der var ført om de forskellige for 
Foreningen saa vigtige Spørgsmaal. 
 
                                   Chr.E. Nielsen. 
                                     Sekretær. 
 
 
 
  Generalforsamling den 20/10-1944. 
            ”Stjernekroen” 
   
  Med forannævnte Dagsorden! Formanden bød velkommen, bad om Forslag til 
en Dirigent valgt blev Herr. Frode Schou ! der takkede for Valget ! gav derefter 
Ordet til Sekretæren, der oplæste en udførlig Forhandlingsprotokol, der blev 
enstemmigt godkendt med en Kardo fra Rasmussen Have 138: for sin udførlige 
Redegørelse: 
  Kassereren oplæste Regnskabet, der viste en Indtægt paa Kr. 3818,58                              
                                                                       Udgift    paa Kr. 3644,64 
med en Kassebeholdning                                               paa Kr.  173,94 
og Vandregnskabet 
                                                           samlet  Indtægt  paa Kr. 3568,71 
                                                                       Udgift     paa Kr. 2077,50 
Formueforøgelse                                                            paa Kr.     19,74 
For afg. Regnskabsaar. 
   
  Regnskabet var revideret og fundet rigtig og havde Revisorernes Paategning ! 
  Regnskabet godkendes enstemmigt.  
  Formandens Beretning : Begyndte med at byde velkommen til Kredsens Reprt. 
Herr. Carl Sørensen og Formanden for ” Mosevangen ” hvem man havde 
inviteret til at overvære Generalforsamlingen ! Gik derefter over til den egentlige 
Beretning og udtalte angaaende de paafyldte Haver fik vi udbetalt af Kommunen 
Kr. 129,00 og disse var bleven udbetalt til rette Vedkommende ! 
  Det er Rasmussens Kæphest, og jeg vil gerne Indrømme at de Haver dernede er  
Forfordelt. Jeg vil ogsaa gerne være med til en passende Erstatning men skal 
have en Generalforsamlings Sanktion dertil og ligeledes Størrelsen af Beløber; at 
dette vil medføre Kontingentforhøjelse er givet ! 
  Gennemgang ang. Marketenderiet var gennemført til alles Tilfredshed ! 
  Præmiering af Haver i 1944: 
  Eivin Carlsen 261 
  Hans Sørensen 145 
  Holger Olsen 190 
Og Flidspræmie til Sofus Sode 220. 



  Formanden takkede for den smukke Gave til Foreningen havde skænket ham i 
anledning af Hans Jubilæum ! ( Kr. 4500 ) ???????? 
  Kunstgødningen var fordelt af Jacobsen af Kalk var der ikke indkøbt nyt Lager 
da der endnu laa 20 Sække : 
  Tyverierne i Haverne florerer stadig, og Forsikringsselskaberne vilde ikke tegne 
nye Forsikringer under disse Forhold men vilde gaa med til at de allerede   
tegnede kunde faa Lov til at forhøje hvilket han vilde anbefale ! 
  Det var kun Tyveriforsikring, Brandforsikring kan stadig tegnes. 
  Smertensbarnet Nr. 2 var Renholdelse af Haverne, jeg omtalte det i Fjor, det 
hjalp for lidt, vi vil derfor til næste Aar gaa mere aggressiv til Værks og opsige et 
Par Stykker af de groveste Forseelser for at vise at det er Alvor med naar 
Bestyrelsen giver en Ordre ! 
  Kunde ikke forstaa at der ikke var større Interesse for Konsulentbesøget da 
man burde benytte Lejlighed til at faa nogle gode ” Tips ”. Slagger er ligeledes 
kommen paa alle Vejene. Omtalte i denne Forbindelse til al tilkørsel til Haverne 
var om ad Gasv. 
  Man var ogsaa inde paa at faa Hammelbanen til at lave et Trinbr. Ud for vor 
Koloni, da dette efter Formandens Mening vilde faa stor Betydning langt ud over 
vor Forening. 
  Vi havde forsøgt at lave en Studiekreds men Tilslutningen var ikke stor nok 
saa han vilde anbefale at søge det Kursus som Kredsen agtede at afholde. 
  Affaldet kunde køres ned over ??????? men ogsaa her var der en vis 
Ligegyldighed og det kan blive en dyr Beskatning for Foreningen ikke at 
overholde disse Retningslinier ! 
  Kredsmødet var udførlig behandlet igennem Forhandlingsbogen, og vilde derfor 
gaa let henover, dog vilde han gentage at Marketenderspørgsmaalet  nu havde 
staaet i 5 Aar, og snarest burde løses. 
  Rosenholms Alle vil blive belagt med Slagger og Udgifterne fordeles mellem ” 
1940 ” og ” Mosevangen ” gav derefter Beretningen til Diskussion: 
  Jacobse H. 230, beklagede at man ikke havde vist Kunstgødningen større 
Interesse ! Huskat se efter Tavlerne ! 
  Formanden for Mosevangen Herr. Honorre, takkede for Invitationen, og udtalte 
: vi vil gerne være med til at dele lige Udgifter til Rosenholms Alle, , mente dog at 
dem der havde Haverne  her ogsaa burde rense Gangen inden Slaggerne kom 
paa gav derefter nogle Optimistiske Forventninger for den kommende Tildeling 
af Kunstgødning til vore Kolonier ! 
  Kredsrepresentanten Carl Sørensen udtalte at Marketenderspørgsmaalet 
sikkert aldrig bliver løst, da det var bleven forsøgt alt mulig, for at faa Bevilling 
til Ølsalg, men alt var mislykkedes. 
  Chr. E. Nielsen, 236, takkede Honorre for Tilsagnet om Betalingen af Slagger til 
Vejen; men vilde gerne have samme Tilsagn om Betalingen til ” 1940 ” af 
Halvparten af den Leje som der indkom for Festpladsen. 
  Carl Sørensen oplyste at der ingen Indtægt var da der betalte til Kommunen af 
de udlejede Arealer ? 
  De faldne Udtalelser toges til Efterretning og Beretningen godkendes 
enstemmigt. 
  Valg af to Bestyrelsesmedlemmer: 



De afgaaende var Kassereren Martin Petersen og Næstformanden Eivin Carlsen. 
Begge blev genvalgt. Til  Supliant genvalgtes Chr . Bennecow. 
  Valg af Revisor den afg. var N. Christensen der blev genvalgt, med Rasmussen 
H. 138 som Suppleant. 
  Eventuelt udspandt sig til en længere Diskussion anggaaende de omtalte ” 
forfordelte ” Haver, og man enedes om at Rasmussen H. 138 skulde tegne en 
Liste og faa alle de der mente sig Erstatning til gode skrive sine Ønsker derpaa 
og indsende disse Ønsker enten Enkelt eller samlet til Bestyrelsen snarest, der 
da vilde tage Stilling til hele Spørgsmaalet til næste Forsamling.  
 
                                   Chr. E . Nielsen, Sekretær. 
 
  Indkomne Forslag 
 
1. Sofus Sode H. 220 havde indsendt et Forslag der gik ud paa at Hækkene ud  
     Til Gangene ikke maatte overstige 1,5 Mtr. Og 15Cm. I Toppen! 
     Sode motiverede sit Forslag og anbefalede det til Vedtagelse. 
     Forslaget anbefaledes ligeledes af Nielsen H. 234. 
     Forslaget vedtogedes Enstemmigt: 
2. Forslag fra Bestyrelsen, til Omforandring af § 12. der angik Afbrændingen i 
     Haverne. 
     § 12 kom til at lyde som følger: 
     Cykling paa Gangene kan forbydes. 
     Løse Hunde maa ikke medtages i Haverne. 
     Afbrænding af Affald maa ikke finde sted i Tidsrummet fra 1. Maj til 31 Juli 
     Mellem Kl. 9.00 til Kl. 20.00 samt paa Søn og Helligdage !! 
     I Tidsrummet fra 1. Aug. Til 30. April, er det tilladt uden for denne tid, når  
     det er strengt nødvendig. !  
     Dog maa det altid foregaa paa en saadan Måde at de øvrige Haveejere aldrig  
     Bliver generet deraf. 
     Al brug af Skydevåben i Haverne eller paa Koloniens Grund er forbudt. 
 
 
  Bestyrelsesmøde i Haven 
  Hos Sekretæren 5/11- 44. 
 
  Form. A.P. Petersen bød velkommen, derefter oplæstes Forhandlingsbogen 
der godkendtes. Man konstituerede sig som hidtil med Martin Petersen som 
Kasserer og Eivin Carlsen som Næstformand, begge fik højest Anerkendelse 
med Aklamation. Jacobsen rettede paa given Foranledning Forespørgsel om det 
kunde tillades at lave Omforandringer paa Vandanlæget, dette blev bekræftet 
naar der blev rettet Anmodning om Tilladelsen til en af Bestyrelsen, og denne 
vilde da staa inde for Arbejdets Udførelse! 
  Der var indkommen to Ansøgninger om Stillingen som Pladsmand, man valgte 
Sofus Sode Have Nr. 220, og denne betragtes som Ansat i det kommende Aar 
fra 1. Okt. Til 30. Septb. 1945 paa de af Bestyrelsen nærmere fastsatte 
Betingelser for en aarlig Sum af Kr. 185.00! 



  Slagger er bestilt til Paalægning af Vejen foran Haverne Nr. 265-266 og 267. 
  Endvidere enedes man om at opkræve Havelejen den 2. Søndag i Februar, 
ikke som tidligere, paa to af hinanden følgende Søndage. 
  Kassereren Martin Petersen fremkom med Forslag til en moderniseret Form 
for Udgivelse af vore Love! Dette fik alles højeste Anerkendelse, og nærmere 
Enkeltheder herom vil fremkomme under Beretningen.Sekretæren og 
Kassereren skulde trække de nærmere Linier op for selve Indholdet af samme. 
  Marketenderspørgsmaalet ønskede man om muligt nærmere Oplyst, og det 
henstilledes til Chr.E. Nielsen at søge indhentet disse! 
  Mødet sluttede med Tak for god Ro og Orden. 
                                                          
                     Chr.E. Nielsen, Sekretær: 
 
 
  Ordinær Generalforsamling i 3. Kreds. 
  Onsdag den 22. Nov. 1944. ( Folkets Hus ) 
 
  Formanden Havnebùd Fr. Jensen bød velkommen bad om Forslag til en 
Dirigent foresloges og valgt blev Hovedbestyrelsesmedlem Johs. Thomsen. 
Sekretæren oplæste Forhandlingsbogen og denne blev enstemmigt godkendt. 
  Formanden fik derefter Ordet til sin Beretning og hvad der maatte have denne 
Forenings Interesse er følgende: Præmieuddelingen sidste Aar i Raadhùs-Salen 
var bleven alt for kostbar (ca. 1400 Kr. ) derfor havde man igen i Aar som 
tidligere søgt, og komme tilbage til Folkets Hùs. Trods det dyre Arrangement 
var der alligevel fremkommen Kritik over denne! Man havde saaledes maattet 
betale Kr. 1.75 pr. Kop Kaffe, og havde solgt den til Medlemmerne for Kr. 1,50 
pr. Kop.- Ligeledes var der fremsat den paastand at Uvedkommende var tilladt 
Adgang – Medens adskillige Medlemmer ikke kùnde komme ind, dette vil 
Formanden kraftig tilbagevise som noget ondsindet Slùdder: 
  Kredsen havde afholdt et Beskæringskùrsùs oppe i Skovlunden, og dette 
havde været velbesøgt! 
  Omtalte et Medlem der havde haft det Ùheld at vælte med sin Cykel paa en 
Havegang og kommer ret slem til Skade, Vedkommende var nù gaaet fra den 
ene til den anden og ingen vilde vedkende sig at have Ansvaret for Ùlykken! 
Vilde derfor anbefale Foreningen at tegne en Vejansvarsforsikring gennem 
Kredsen, det kostede kùn nogle faa Kroner! 
  Konsùlentvirksomheden var absolùt ikke tilfredsstillende, selv om denne 
havde 80 Aftener optaget i den bedste Sommertid, var det dog ikke 
Tilstrækkelig, Spørgsmaalet kùnde imidlertid løses ved en ùdvidet 
Konsùlentvirksomhed, og Landbrugsministeriet var villig til at give 1 Kr. for 
hver 1 Kr. Forbundet betalte ( for vor Koloni ca 80 Kr aarlig ). 
  Ved Landslotteriet til Fordel for Kolonihøjskolen blev der over hele Landet 
solgt 95000 Lodder her i 3. Kreds ca 4500 Stk. 
  Vejansvarsforsikring gennem Kredsen koster ca 2 à 3 Kr. 
  Værket ” Danmarks Haver ” var desværre ikke saa kùrant, som det kunde 
ønskes! 



  Studiekredsen vilde blive forsøgt gennemført med Konsùlent Knùdsen og 
Forretningsfører Villsen som Lærerer. Under Diskùssionen ùdtalte Formanden 
A.P. Pedersen, det Marketenderspørgsmaal maa og skal løses vi er ikke tjent 
med som det gaar, vi maa kùnde forlange de samme Forhold ude hos os, som 
de fleste andre Foreninger har! 
  Vilde ligeledes have Vejspørgsmaalet ud til de yderste Haver bragt i Orden! 
Dette lovede Kredsformanden skùlde ske! 
  Chr.E. Nielsen ùddybede Formandens Anke angaaende Marketenderspørgs- 
Maalet og ùdtalte at han ikke troede Kredsen var sin Opgave voksen? Forlangte 
idet mindste at vor Forening saa fik fri Hænder til at løse det Spørgsmaal! 
Dette foranledigede Herr. Johs. Thomsen til at protestere imod at Kredsen ikke 
skùlde være Opgaven voksen, han havde bl.a. personlig talt med 
Amtsraadsmedlem Købm. Henning Sørensen, og denne havde vedkendt sig 
Hovedparten af Skylden for at Tilladelsen ikke blev givet, idet han mente at det 
som Regel medførte ùtidig Drikkeri. 
  Obs. Det skal oplyses at Købm. Henning Sørensen ikke er Amtsraadsmedlem! 
Saa hvis de øvrige Ùdtalelser er  lige saa Ùkorrekte betyder de jo ( lig ) = 0. 
  Beretningen godkendtes derefter ! 
  Derefter blev der forelagt Forslag om Kontingentforhøjelse fra 25 Øre til 50 
Øre1 Forslaget motiveredes med at man tidligere havde haft en ret stor Indtægt 
ved Festerne, hvorimod man nù satte Penge til! Ligeledes var Kontigent til 
Forbùndet steget med over 100 %. Forslaget anbefaledes af Bestyrelsen. Og 
blev vedtaget! Bl.a. fordi man sidste Gang havde hævet Formandens fra 200-
300 Kr aarligt. 
  Næste Forslag var forhøjelse af Kontingent til Forbùndet paa de omtalte 60 
Øre til ùdvidelse af Konsùlentvirksomheden, det blev nedstemt med 
overvældende Majoritet. 
  Alle Valg  blev til Genvalg, under Eventùelt fremkom intet. 
                                    
                                    Chr.E. Nielsen 
                                    Sekretær. 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde den 10. Jan. 1945 hos Chr.E. Nielsen. 
 
  Formanden A.P.Petersen bød velkommen og foreslog følgende Dagsorden: 
   
  Pkt. 1  Forhandlingsbogen. 
  Pkt. 2  Beretning. 
  Pkt. 3  Ansøgninger. 
  Pkt. 4  Lommebogen. 
  Pkt. 5  Eventùelt. 
 
  Forhandlingsbogen godkendes! 



  Formanden indledte med at omtale den eventùelle Behandling af Rosenholms 
Alle inden der blev paakørt Slagger, man enedes om at sende de paagældende 
Haveejere en Skr. desangaaende! 
  Omtalte det kedelige Forhold der havde været i Kolonien hvor Haverne 137 og 
220 begge stod under Vand, han havde imidlertid gaaet den korteste Vej, og 
direkte henvendt sig til Markbetjenten, og for begge Havernes Vedkommende 
var dette Forhold nu ordnet saa godt det kùnde lade sig gøre. 
  Oplyste at Formanden for Havef. Mosevangen havde skreven til Gødnings- 
Nævnet; men endnu ikke faaet noget Svar! Kritiserede meget kraftig at han 
sammen med KÙN en Mand af Bestyrelsen havde maattet representere 
Kolonien ved Præmieùddelingen, og man enedes om i Fremtiden at Invitere 
Præmietagerne med som Foreningens Gæster ved en Kop Kaffe.  
  Rettede et Spørgsmaal om en Haveejer kùnde sælge sit Hùs til en Mand, og 
Have og Redskabsskùr til en Anden? Det kan man godt men derimod kùnde 
man ikke, som en enkelt Haveejer havde forsøgt praktiseret opgrave sine Træer 
og Buske, hvorved man formener at Vedkommende skandaliserede sin Have og 
Kolonien! 
  Overgav Beskæringsspørgsmaalet til Diskùssion, Konsùlenten havde tilbudt 
naar det kùnde lade sig gøre paa Tider der passede ham, da vilde han gerne 
gøre det for en Pris af 50 Øre pr Træ; kunde ikke aksepteres, man enedes om 
at overlade dette Arbejde til Gartnernes Cooprative Forrtg ( 2 Kr. i Timen ): Man 
vilde ikke gaa med til mere at der praktiseres Fremleje af Haverne. Og enedes 
om at Knùd Mathiassen H. 206 skulde betale 10 Kr. for den Skade han havde 
Bùskettet i Efteraaret! 
  Kartoffelindkøb kùnde ikke anbefales gennem Foreningen: Manenedes om at 
lade Sekretæren skrive Ansøgningen ti  Aarhùs Hammel Thorsø Jernbane om 
Trinbræt! 
  Pkt. 3.  Man havde antaget Sofùs Sode Have 220 som Pladsmand fra 1. 
Oktober 1944 at regne og enedes om at opsætte en Kontrakt for denne 
Beskæftigelse! 
  Sode skal have 40 Kr. for Vandpasningen og 145 Kr. for Renholdelse og 
Beskæring af Bùskettet + Kr. 10 til Hjælp for Hestekraft! 
  Pkt. 4. Lommebogen var nù en Kendsgerning og Kassereren redegjorde for 
denne side af Arbejdet oplyste at der blev 36 Sider i Aar, med Udvidelse for Øje, 
allerede til næste Aar! Der var tegnet for Kr. 120,00 Annoncer, og mente, at da 
alligevel skùlde koste nye Love, vilde det sige at man fik disse for ca ½ Pris! 
Ved denne Ordning! takkede for øvrigt for den hjælp man havde givet ham bl.a. 
ved Annoncetegningen, og omtalte det enestående Indlæg som Konsùlent 
Knudsen paa Opfordring havde tilsendt! 
  Pkt. 5.  Alle andragender om Lettelse i Havrlejen blev alle bevilliget med Kr. 
16,00 til hver!  
  Endelig gjorde Formanden opmærksom paa at Bestyrelsen maatte indstille sig 
paa at den maanedlige gennemgang af Kolonien skùlde praktiseres til næste 
Sommer!  
  Slùttede derefter Mødet med tak for god og saglig Behandling af Sagerne. 
                  
                                   Chr.E  Nielsen 



                                      Sekretær. 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde den 17/6 1945 i Haven hos Kassereren! 
 
 
  Form. A.P. Petersen bød velkommen. Forhandlingsbogen oplæstes og 
godkendtes! 
  Formanden redegjorde for Indkaldelse til dette Møde, og gav følgende 
Redegørelse,- Der er kommen en Liste fra Kredsen med Anmodning om 
Indsamling til Bornholm, man mente at de fleste havde givet deres Bidrag til 
disse haardt ramte Mennesker og man ønskede at se hvordan andre løste dette 
Spørgsmaal der tages til Efterretning! 
  Gødningsspørgsmaalet var løst paa en Tilfredsstillende Maade idet man havde 
faaet 600 kg foruden 150 kg gennem Kredsen! 
  Mosevangen ” 1940 ” havde kontraheret med en Mand om at gennemgrave 
Rosenholms Alle efter nærmere Anvisning for et Beløb, stort Kr. 100,00 med 
halvdelen til hver. – og i Fremtiden skal de Havelejere der støder ind til 
Rosenholms Alle selv renholde Hæk og Vej som de øvrige Medlemmer. 
  Oplyste at Konsùlent Knudsen kom paa ordinær Besøg Tirsdab den 19. Juni 
Kl. 18.30: 
  Endvidere oplyste Formanden at Trinbrættet var en Kendsgerning saa snart 
der bliver normal Toggang igen. Dette tages til Efterretning. 
  Formanden sluttede sin Beretning med en nærmere Omtale af den eventùelle  
Opsigelse af Have Nr. 191 ( P. Drùen Sørensen ). Forsvarede vedkommende 
bravt, og den øvrige Bestyrelse, lod sig kun overbevise om Undskyldende  
Argumenter, vedat man, næste Gang der blev Grund  til Klage da omgaaende 
opsagde Haven, der havde kùn været Vrøvl med denne Lejer fra allerførste 
Færd. 
  Med disse Bemærkninger tages Formandens Beretning til Efterretning! 
  Kassereren Martin Petersen oplyste at alt nù var betalt til Kreds og Forbund 
samt sidste Rate paa Vandanlæget: 
 
Oplæste derefter nogle anerkendende og rosende Skrivelser der var indkomne 
angaaende Lommebogen, bl.a. havde Kredsformanden at det varmer. 
Enestaaende fin Service at give sine Medlemmer Lovene paa, og vilde anbefale 
denne og lignende, for andre Foreninger. Kassererens Oplysninger toges til 
Efterretning. 
  Man enedes om at fortsætte i kommende Tid, med denne Service, takkede 
Kassereren for sit store Arbejde, Kassereren ønskede gerne at Chr. E. Nielsen 
forblev i Redaktionen, og dette vedtoges. Og disse to Mænd skal da foretage det 
fornødne desangaaende. 
  Formanden sluttede derfeter Mødet med tak for god og saglig Behandling af 
Spørgsmaalene. 
 
                                       Chr. E. Nielsen 



                                           Sekretær. 
 
 
 
 
  Ekstraordinær Generalforsamling i 3. Kreds den 23.6.-1945 ” Folkets Hùs ” 
 
  Formanden Havnebud Fr. Jensen bød velkommen og mindede derefter to for 
Kolonihavebevægelsen gode Mænd, der var afgaaet ved Døden siden sidst; 
nemlig Kredsens mangeaarige Konsùlent Hald og Byens Borgmester E. Ste???-
Christensen og udtalte et ære være deres Minde: 
  Bad derefter om forslag til en Dirigent foresloges blev 
Hovedbestyrelsesmedlem Joh. ????? og Chr. E. Nielsen ” Havf. 1940 ”, 
sidstnævnte blev valgt med overvældende Majoritet” 
  Formanden udtalte under sin Beretning følgende. 
  Præmieuddelingen i Fjor, der var uddelt en Sølvpræmie , omtalte at Tyskerne 
havde skandaliseret mange af vore Haver særlig i ” 1914-18 ” og Langenæs 
samt Bakkevangen, mange Steder havde man opryddet baade Bùske og Træer. 
Andragende om Erstatning var tilsendt Forbùndet i København og man 
haabede paa et godt Resultat. 
  Endvidere omtaltes Konsùlent Laùrits Nielsens Foredrag om 
Plantesygdomme, og derunder ogsaa omtalt det kommende Konsùlent 
Spørgsmaal, Fr. Jensen mente ikke at Laùrits Nielsen var særlig inde i dette 
Forhold. 
  Forhandlingen med Markudvalget om ” Tolstois Minde ” var resùlteret i at 
Kredsen nù staar som Lejer; og Bevillingsspørgsmaalet var i Orden, ikke 
mindst fordi Formanden for ” 1940 ” A. P. Petersen havde gjort et stort 
ùegennyttigt stykke Arbejde for denne Sag. 
  Gødningsspørgsmaalet var løst paa en nogenlunde tilfredsstillende Maade. 
  Den jævnlige tilbagevendende Optælling af Frùgttrær og Bùske var foretaget 
som man plejer, hvert 5. Aar. ! 
  Indkøbsforretningen staar stadig i det uvisse, foreløbig skal vi nù se at faa 
lavet en have ùd af det Stykke Jord vi er bleven foræret. 
  Der er nù 47 Foreninger under Kredsen hvis Medlemsantal er fordoblet ùnder 
Krigen. 
  Konsùlent Knùdsen ønskede nogen Medhjælp og man havde suppleret med 
Forretningsfører Nielsen ” Jyllands Frøhandel ” der løste Opgaven paa en 
ualmindelig fin og nobel Maade, til alles Tilfredshed. 
  Forbùndet havde bevilliget Kr. 475 til Pasning af Mønsterkolonien. 
  Afdøde Borgmester Ste????-Christensen havde vist Havesagen megen uvilje, 
hvorimod, den Nye Borgmester Unmach-Larsen viste en tilsyneladende god 
Forstaaelse for Sagen. 
  Bornholmerindsamlingen havde givet Kr. 225,25. 
  Til Beretningen havde flere Ordet bl.a. Formanden for ” 1940 ” og 
Mosevangen. 
  Valg af Delegerede til Kongressen, Forsamlingen vedtog efter Afstemning at 
sende fuld Representation i alt 15 Personer Formanden Fr. Jensen og 



Konsùlenten betragtes som selvvalgte, Formanden for ” 1940 ” blev valgt som 
Nr. 8. 
  Diæterne fastsattes til Kr. 25,00 pr. Dag og Arbejdstabet maa derfor tilkomme 
Foreningerne. Under Eventèlt fremkom intet.. 
 
                                 Chr. E. Nielsen Sekretær. 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde den 10/7-45 
  Hos Chr. E. Nielsens Have. 
 
  Formanden bød velkommen, Forhandlings oplæstes og godkendtes ! 
  Man diskuterede derefter Bedømmelsen af 2. Runde, at præmierede Haver. 
  Forretningsfører Sv. Aa. Jensen ” Gartnernes Coopr. Forretning var tilsagt, og 
kom tilstede, man besaa derefter Have Nr. 268 hvor et Blommetræ, havde 
mistet alle Blade efter Sprøjtningen, 
Konsùlent Knùdsen havde sagt det var en Følge af Sprøjtningen – dette 
benægtede Sv. A. Jensen og vilde bevise sin Paastand. 
  Man enedes om at sende Skrivelse til flere af Havelejerne for forskellige 
Mangler ved deres Haver saaledes er det almindelig at Nummerpladen mangler 
eller sidder skjùlt paa de mest mærkværdige steder ligeledes er det en 
Skandale at det for mange ingen Laage har for deres Have, dette medfører at 
Harer og løsgaaende Hunde, har fri Adgang til disse og dermed fortsætte over 
andres Haver ogsaa, dette maa forhindres. 
  Endvidere vedtog man at betale Formanden Kr. 60,00 ved Deltagelse i 
Kongressen! Ùdsatte derefter Mødet til Søndag, da Konsùlent Johs. Knùdsen 
da vilde ùdtage de Haver der skal hav Præmie i 1945. 
  Fortsat Søndag ! efter endt Rùndtur  ùdtog  Konsùlent Knùdsen følgende 
Haver. 
  Nr. 1. Have Nr. 260  =  70 ¼ Points 
  Nr. 2. Have Nr. 252  =  70 -     - 
  Nr. 3. Have Nr. 161  =  70 -     - 
  Bestyrelsen ùdtog derefter Have Nr. 179 til Flidspræmie ! 
   Man enedes om at der absolùt ikke var noget fast Standpunkt hos 
Konsùlenten idet han om en bestemt Have de foregaaende Aar ikke vilde 
anerkende Anlæget, men i Aar alligevel havde gjort dette ? 
  ( Asmussens Have Nr. 258 ) blev opsagt paa grùnd at den ikke var holdt i 
Orden efter Foreningens Love ! 
  Man vedtog at gaa en Inspiktionsrunde iden kommende Uge, og efterse, de 
forskellige Ting der maatte være at rette. 
  Formanden slùttede Mødet med tak for god Ro og Orden ! 
 
                               Chr. E. Nielsen. Sekretær. 
 
 
 



  Bestyrelsemøde den 2. Septb. 1945 
  I Haven v/ Chr. E. Nielsen: 
 
  Formanden A.P. Petersen bød velkommen, og foreslog følgende Dagsorden 
1. Forhandlingsbogen. 
2. Beretning fra Kongressen 
3. Regnskabet, og forelæggelse af m.A. Budget 
4. Lovændringer 
5. Eventùelt: 
  Forhandlingsbogen oplæstes og godk.Formanden fik derefter Ordet til 
Beretningen og udtalte, først vil jeg oplæse et Brev fra Ejeren af den opsagte 
Have ( Nr. 258), hvorefter man enedes om at trække Opsigelsen tilbage: Om 
Kongressen udtalte Petersen, det var en enestaaende Oplevelse, som jeg var 
overordenlig glad for, men jeg vil ùdtale at ca 90% af det man drøftede drejede 
sig om Kbh. 
  Spørgsmaalet om 6 faste Konsùlenter blev forkastet. 
  Man nedsatte et Udvalg til at udarbejde Planen om Bygning af Havehuse der 
saa igen kùnde køges af Medlemmer paa samme Vilkaar som Byggelaanerne. 
  Der vedtoges at ingen kan være Hovedbestyrelsesmedlem siden at være 
stedlig Tillidsmand, og Havebestyrelsen ùdvides med 2 Medlemmer. 
  Ligeledes vilde man søge nogle bedre Lokaler til Hovedkontoret, og man blev 
rørende enige at Kolonihavebladet skulde ùdgives i et støre og mere 
precentabelt Format. 
  Bestyrelsen rettede flere Spørgsmaal til Formandens Beretning bl.a. blev der 
forespùrgt Formanden om han mente at 15 Representanter  herfra Kredsen 
var passende ? 
  Dertil svarede Petersen afgjort, JA tænk om en enkelt Stemme havde 
manglet kunde det have kommen til at koste Foreningen mange Gange det 
Beløb den enkelte kostede Foreningerne ! 
  Beretningen godkendtes enstemmigt. 
  Regnskabet blev forelagt og godkendt, og til næste Aars Budget enedes man  
om at forhøje Kontingentet med en Krone idet Forbundet skùlde have 25 øre 
mere, og man viste at Kredskassen var Klinisk renset, saa en Forhøjelse ogsaa 
vilde komme derfra, og Bùdgettet var lagt saa snert at det absolùt ikke kunde 
taale Svingninger, derefter enedes man om at forhøje fra 3 til 4 Kr. Endelig 
enedes man om at søge Samling paa vore Pengemidler paa et Sted ( Arb. 
Landsbank ) mod som nù 2 Steder. 
  Lovændringer og Tilføjelser til Paragrafferne. 3-6-7-9-16-19 og 21. 
  Eventùelt drøftedes  Opstilling af Skilte om Cykling Forbùdt, gennem Stierne 
til Marketenderiet. Og Pladsmanden Sofùs Sode anmodedes om at købe og 
opsætte Pæle ved de Trær og Bùske der maatte tiltrænge saadant oppe i 
Bùdskettet; ligeledes drøftedes Spørgsmaalet om en Port??? Ved Trinbrættet 
v/ Hammelbanen. 
  Endvidere blev det paalagt Formanden at søge indkaldt til Møde med de to 
Haveforeninger  Engvang og Mosevang om dannelse af en eventùel 
Fællesbestyrelse til at varetage Fællesinteresse for alle tre Foreninger ! 
  Formanden slùttede Mødet med Tak for god Ro og Orden ! 



    
                                          Chr. E. Nielsen 
                                               Sekretær. 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde d. 23-9-1945 
 
  Forhandlingsbogen oplæstes og godkendtes. Formanden oplyste derefter at 
man i alle 3 Foreninger var bleven enige om at afholde Fællesbestyrelsesmøde 
Torsdag d. 27.ds. Kl. 19,00 i Folkets Hùs. 
  Havde givet vort Medlem, Snedker Petersen Have 142 Ordre til at lave de 
saakaldte Spærrebomme ved Trinbrættet. Og havde inviteret vore Gæster til 
Stiftelsesfesten Kredsf. Fr. Jensen, Honore, Lytjohan (?) og Marketender Carl 
Sørensen alle med Damer ! 
  Aarsagen til dette Møde i Dag er egentlig denne ! Som man ved nedbrændte 
Laurits Jensens Destrùktionsanstalt for et Par Mdr. siden, og samtlige 
Grundejere i Kongsvang og Viby ( En 12-14 Stykker ) havde sat sig i 
Forbindelse med alle tre Haveforeninger, og bedt os være med i en Protest 
mod at faa genopbygget Fabrikken paa samma Sted ! 
  Dette havde man tiltraadt, dog havde alle Tre Foreninger, taget Forbehold til 
at rette Henvendelse til de Respekive Bestyrelser angaaende eventùelt 
Betalinger af Omkostninger. 
  Sagen ligger ellers meget godt idet at alle betydende Personligheder saavel i 
Viby som Aarhùs var intereseret i at faa denne ” Stinkefabrik ” længst mùlig 
fra beboede Steder ! 
  Det overlodes til Grundejernes juristiske Medarbejder Landsretssagfører 
Hasted, om at opsætte en Protestskrivelse til Myndighederne, og man 
haabede paa et godt og positiv Resultat. 
  Man drøftede derefter et af vore Medlemmer ( i Have Nr.  ) der havde faaet 
sin Sag for en Tjenestemandsdomstol, og man enedes om at vente og se 
hvilken Dom der vil overgaa ham der og saa tage Stilling derefter. 
  Stiftelsesfesten skulde afholdes i Stjernekroen Fredag den 5 Oktb. Kl. –  
Der bydes paa det store Kaffebord ( Kr. 2,50 + Drikkep. ) og der skal betales 
Kr. 2,00 pr. Par for Underholdning, Kaffe og Bal. Mùsikken ved Fristed og 
Westergaard Nielsen og Formanden skal forsøge at faa Tilladelse til holde Fest 
til Kl. 24.00, ùnder eventùelt fremkom intet, Formanden slùttede Mødet med 
Tak for saglig Behandling. 
 
                                                  Chr. E. Nielsen 
                                                         Sekretær. 
 
 
  Generalforsamling 
  Den 5-10-1945. 
 



Formanden A. P. Petersen bød velkommen specielt til Damerne og vore 
Gæster Herr. Lytjohan, og Herr. Honnore  henholdsvis fra Kolonierne 
Engvang og Mosevang samt Kredsbestyrelsesmedlem Marketender Carl 
Sørensen alle med deres Damer ! 
  Bad om forslag til Dirigent; paa forslag af Bestyrelsen  valgtes Ric. Petersen 
Have 254. 
  Forhandlingsbogen oplæstes og godkendtes. Regnskaberne der balancerede 
med Kr.4221,14. og Vandregnskabets afslùttende Regnskab, hvoraf der 
Henlægges Kr. 1300,00 til Reservefonden. Begge Regnskaber godkendtes. 
  Formanden paatalte under sin Beretning, at Færdselen over Stien til 
Kolonien  ikke var respekteret, som af Bestyrelsen henstillet, derfor havde 
man nù maattet opsætte Bomme. Trinbrættet ville være en Kendsgerning til 
Sommeren, og Marketenderspørgsmaalet var nù ogsaa endelig løst paa en 
tilfredsstillende Maade. 
  Affaldet blev ikke som vedtaget paa sidste Generalforsamling, nedgravet i 
Haverne, men blev væltet ùd saa det laa til Gene, for Omgivelserne, naar man 
bare kørte det helt ùd over Sporene, var der ingen der sagde noget, men som 
det var kùnde det nemt komme til at koste Foreningen  nogle Penge. 
  Præmierne vilde i Aar blive tildelt i Form af Gavekort indtil man kunde køge   
nogle ordentlige varer. 
  Angaaende Sprøjtning vil den i Fremtiden blive afholdt af Foreningen men 
kùn for Hækkenes Vedkommende.Træer og Bùske, maa indtil anden   
Bestemmelse er taget passes af Medlemmerne selv. 
  Man havde dannet en Fællesledelse til Varetagelse af fælles Interesser for de 
tre Haveforeninger, og man havde konstitùeret med de tre Formænd som 
Forretningsùdvalg. 
  Et medlem var stillet for en Tjenestemandsdomstol, og Resùltatet her vilde 
blive afgørende for sin forbliven som Lejer af sin Have. 
  Paatalte der blev sløset med Rengøring og Klipning af Hækkene, og ligeledes 
med Rengøring af Gangene ! gjorde  Opmærksom paa at det ikke vilde blive 
taaelt, man havde allerede i Aar gaaet kraftig frem  og det vilde man fortsætte 
med ! 
  Vandanlæget var nù betalt havde kostet Kr. 7,840,00 som var betalt paa 5 
Aar. Takkede i øvrigt alle for godt Samarbejde og særlig Bestyrelsens 
Kolegaer. Overgav derefter Beretningen til Diskusion. Aksel Sørensen Have 
169 takkede Bestyrelsen for dens Arbejde, en særlig Tak skal lyde til vor 
udmærkede Kasserer !vilde henstille at cykling blev forbùdt gennem Stien til 
Marketenderiet.løn blev Kr. 
  Beretningen godkendtes ! 
  Der var ikke indkommen Forslag gik derefter Fastsættelse af Løningen. 
  Formandens Løn blev Kr. 65,00 
  Kasserens Løn blev     Kr. 75,00 
  Incasatoreren skulde have Kr. 1,50 for hver Bog ! 
  Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer de afgaaende var Chr. E. Nielsen og Vilh. 
Jacobsen, genvalgtes med Chr. Bennecov som Suppleant. 
   Valg af Revisor genvalgt blev Laus Christensen og Aksel Sørensen blev 
Suppleant. 



  Under eventùelt fremkom intet og Dirigenten slùttede Generalforsamlingen 
med tak for god Ro og Orden, og man gik derefter  til et overdaadigt veldækket 
Kaffebord. 
 
                                          Chr. E. Nielsen 
                                               Sekretær. 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde den 18-11-45 
                  ( Chr. E. Nielsen ) 
 
  Formanden bød velkommen, der var ingen Dagsorden, Forhandlingsbogen 
oplæstes godkendtes. Formanden ùdtalte derefter at det efter hans Mening 
havde været en ualmindelig vellykket Stiftelsesfest, og havde faaet mange 
Opfordringer til Gentagelse. Toges til efterretning.  
  Udgifter ved Opstilling af Bommene deltes med Havef. Engvang ! toges til  
efterretning. 
  Haveforeningens Penge var bleven flyttet fra Arb. Spare og Laanekassen til  
Arb. Landsbk. Det kontante  Beløb var Kr. 13.00,00 ! toges til efterretning. 
   En Overkørselsovertrædelse omtaltes fra et Medlem af Havef. Engvang, fik 
en speciel Behandling idet Martin Petersen protesterede imod at Formanden 
Lytjohan, forsøgte at gøre Chr. E. Nielsen til en simplere Person, fordi han 
havde ùdført sin Pligt, og som saadan ikke gav Tillid for det fremtidige 
Arbejde. En Sag som alle tilkendegav sin Mening om, og mente var forkastelig, 
dog var Formandens Stilling ikke tydelig, hvilket fremkaldte nogle kraftige 
Bemærkninger fra Edvin Carlsen. 
                                    Sagen toges til Efterretning. 
- De faldne Udtalelser fra Generalforsamlingen ang. Jordprøver, enedes man 
om at lade foretage inden Frosten indtraadte. 

  Man enedes ligeledes om at lade lave Parkeringsplads oppe ved Rosenholms 
Alle, til 8 a` 10 Vogne i første Omgang. 
  Der laa en Klage fra Holmen 216 over at Naboens Døsings Redskabsskur 2` 
a´ 3 Gange var væltet over i hans Have, og generede for meget derved. 
  Formanden skùlde paatale Forholdet. 
  Der var kommen Invitation fra Kredsen  om at deltage i en Stùdiekreds. 
                                      Toges til Efterretning. 
  Fra Sundhedsministeriet laa der en Skr. der gav Laùrits Jensen Tilladelse til 
at genopbygge, Destrùktionsanstalten. 
                                       Toges til Efterretning. 
  Formanden oplæste en Skrivelse fra Formanden for Haveforeningen 
Solvangen der gik ùd paa at opstille Chr. E. Nielsen som Kredsformand, efter 
en indgaaende Diskùsion enedes man om at anbefale og støtte dette Forslag 
saa meget og saa effektivt som mùlig, Formanden skulde svare Herr. A. Jensen 
i denne Aand. 
  Man enedes om at opkræve Havelejen Søndag den 10. Febrùar 



  Man drøftede derefter Beskæring og Sprøjtning, Beskæringen vilde man 
overlade til Edvin Carlsens Varetagelse. 
  Sprøjtningen drøftedes indgaaende men forskellige Oplysninger skùlde 
indhentes, og den endelige Bestemmelse tages ved næste Bestyrelsesmøde. 
  Formanden slùttede Møde med tak for god og saglig Behandling af 
foreliggende Spørgsmaal. 
 
                                           Chr. E. Nielsen 
                                               Sekretær. 
 
 
  Kredsgeneralforsamling 6/12-45. 
  I Koncertpalæet Kl. 9,30 Søndag Form. 
 
  Formanden bød velkommen, bad om Forslag til en Dirigent. Elias Nielsen 
blev valgt, og oplæste Dagsordenen. 
1.Dirigent. 
2. Forhandlingsbog. 
3. Beretning. 
4. Forskellige Valg.  
5. Eventùelt. 
  Forhandlingsbogen godkendtes. 
  Beretningen gik i det store hele ùd paa Beretning fra Kongressen, med særlig 
omtale af Byggelaanene og den kommende Sæson, med Hensyn til 
Kùnstgødning, omtalte ligeledes Vejforholdene til Haverne paa Viby ????-
gaards Arealer ! 
  Flere havde Ordet til Beretningen bl.a. Petersen ” 1940 ” der omtalte Stien 
Under Tùnnellen. 
  Valgene: Fr. Jensen blev foreslået til Genvalg, og Chr. E. Nielsen til Nyvalg Fr. 
Jensen genvalgtes ! 
  Til Bestyrelsen valgtes H. P. Petersen Holme Højvang med Chr. E. Nielsen 
som Sùpleant. 
                                      Chr.E. Nielsen, Sekretær. 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde den 20. Jan. 46. 
  Folkets – Hùs  Vær. Nr. 9  Kl. 9,00 Form. 
 
  Formanden bød velkommen og ønskede alle et godt Nytaar med Tak for det 
gl. Og vilde benytte Lejligheden til at takke det nedsatte Udvalg for den 
fortræffelige Lommebog, det efterhaanden var bleven til og speciele en Tak til 
Martin Petersen for fin Indsats. 
  Forhandlingsbogen oplæstes og godkendtes. Spørgsmaalet mellem de to 
Havelejere Holmen og Døsing var bragt i Orden paa en tilfredsstillende Maade. 
Havde sendt Skrivelse til Kredsen ang. dræning af Haverne 218-220 og om 
Erstatning for Have Nr. 137-247 og 248 der til stadighed staar ùnder Vand. 



  Man enedes om selv at købe Sprøjte da man saa altid var sikker paa at have 
den naar man skulde bruge den man overlod Arbejdet til Carlsenog Sode og 
Pengene til Sprøjten vilde man midlertidig tage i Reservefonden. 
  Det vilde ligeledes være mùligt for hvem der vilde, ogsaa i Aar som tidligere 
Aar, at faa Beskaaren og Sprøjtet, opslag derom vilde findes ved Indbetalingen. 
  Endvidere blev der kritiseret over den alt for tidlige Efteraarsgravning, der 
medførte at Jorden endnù ved Juletid var grøn. 
  Formanden samlede de faldne udtalelser i denne Konklùsion: 
Man tager noget lempeligere paa det ukrudt der ikke bærer Frø, end den man 
gør om Sommeren ! 
          Dette tiltraadtes ( 5 Andragender ) 
  Følgende Medlemmer 142. Petersen 148. Berthelsen. 189. Nielsen. 202. 
Christensen. 220. Sode. 
  Alle Ansøgningerne bevilligedes et Beløb af Kr. 15,00. 
  Omtalte Haveejer Nr. 177 Viggo Jensen  havde faaet Frifindelse ved 
Tjenestemandsdomstolen, og som saadan, agtede man ikke at foretage sig 
noget videre ved denne Sag: 
  Fra Forsikringsselskabet ” Alka ” laader Meddelelse at de der ønskede deres 
Tyveriforsikring forhøjet gerne kùnde faa det, men det var til forhøjet Pris. Af 
16% eller Kr. 1,60 for hver Kr. 100,00. 
                                       Toges til Efterretning. 
  Man enedes ligeledes om at for Fremtiden skal Kassereren sætte det Arbejde i 
Gang der skal Udføres i Kolonien , i Undtagelsestilfælde maatte det omgaaende 
meldes til samme. 
  Kassereren for den hæderlige omtale Lommeboben havde faaet; men maatte 
gøre opmærksom paa at det havde kostet Foreningen Kr. 59,00 ! 
                                         Toges til Efterretning. 
og Beløbet blev efterbevilliget med Tak.  
  Man vedtog ligeledes at fortsætte med Lommebogen i 1946. 
                                   
                                      Chr. E. Nielsen 
                                                Sekretær ! 
 
 
 
  Repræsentantskabsmøde  3` Kreds den 21/3-1946. 
  I Folkets Hùs Kl. 19.00 
 
  Form. bød velk. Til første og eneste Møde gennem hele Vinteren. Særlig velk. 
Til Forbundsf. Godtfred Andersen og Konsùlent Laurits Nielsen. Godtfred 
Andersens Tale blev en stor Forherliglelse af Hovedbestyrelsesmedlem Johs. 
Th. og Kredsf. Fr. Jensen idet han Udtalte en Tak for deres ùegennyttige  
Arbejde for Kolonihave Sagen, ùdtalte endvidere at Kolonihaverne havde været 
af ùvùrderlig Gavn for Landets Befolkning her ùnder Krigen og Bevægelsen var 
gaaer stærk frem i disse Aar,Naar Betingelserne var saa forholdsvis gode for 
Haverne her i Landet var det fordi man havde forstaaet at sætte interesserede 
Repræsentanter ind i saavel Byråd som Folketing og vilde meget anbefale det 



socialdemokratiske Parti, som saadan vilde samtidig ùdtale at Kolonihaverne 
aldrig maa ligge Udvikling i Vejen men til Gengæld skulde Haverne altid 
ùdtrykkes  saalede at de kunde gaa ind i Bysplanen, efter de obligate 20-25 
Aar hvor man almindeligvis ellers bliver opsagt. 
  Oplyste at Ørstedsparken nù blev ùdstykket som permanente Haver. 
  Staten giver i Øjeblikket ” kùn ” 55.000 Kr. i Tilskud til Havebevægelsen og 
tilkende sin Utilfredshed med Resùltatet af de Beslutninger Kongressen 1945 
havde taget, og forùdsagde Kontingentforhøjelse ved næste Kongres: Oplyste 
endvidere at Kbh. Komm. Bevilligede 5000,00 Kr. aarlig til 
Højskolebevægelsen, og glædede sig over at Borgmester Hasmack Larsen 
havde givet Tilsagn paa et Tilskùd af 2000,00 Kr. til Stùdiekredsarbejdet, her i 
Aarhùs; mente for øvrigt at P???tinin sikkert i Sommer blev frigivet. 
  Ang Kùnstgødning og Sprøjtevædsker saa det langt bedre ùd i Aar end 
gennem de senere Krigsaar, idet  man kùnde faa fra 15 til 25% af de normale 
Forbrug. 
  Svovlsùr Kali og Ammoniak kommer der intet af i Aar. 
  Godtfred Andersen var ualmindelig glad og godt tilfreds med Bladet der var 
ùdvidet fra 8- til 16 Sider. Slùttede med at oplyse Staten havde bevilliget 
2000,00 Kr. i Tilskud til ” Nye ” Haver , der bevilliget ca. 6 Kr. Kvm. 
  Foredraget overgik til Diskùsion, ùd over en enkelt Forespørgsel, var der 
ingen der ønskede Ordet; og Foredraget toges ùden Bifald til Efterretning. 
  Konsùlent L. Nielsen holdt derefter en Tale, der blev til en stor Beklagelse 
over at man ikke inden for Kolonihavebevægelsen vilde aseptere Statens 
Tilbùd om halvparten af Konsùlentlønningerne, og dermed ansættelse af 6 a`7 
Nye Konsùlenter. Udgifterne ved denne Ordning er tidligere omtalt her i 
Forhandlingsbogen. Og vilde for vor Forening komme til at koste ca. 80 Kr. 
aarlig; denne Tale blev taget imod med samme isnende Kùlde som 
Formandens, og ingen ønskede at diskùtere den. 
  Endelig fik Byraadamedlem H.P. Jensen Ordet og holdt et glimrende Foredrag 
om Kolonihaverne før-ùnder og efter Krigen, dette Foredrag høstede bragende 
Bifald, og reddede som saadan Aftenen: 
 
                                               Chr. E. Nielsen. Sekretær. 
 
 
Bestyrelsesmøde den 3/4- 46 
                                 hos Formanden, der bød velk. Carlsen var fraværende 
grùndet paa Arbejde, Forhandlingsbogen oplæstes og godkendtes: 
  Formanden gav derefter følgende Redegørelse, vi har som beslùttet her i 
Bestyrelsen selv købt os en Sprøjte: den kostede Kr. 320,00; men var en dejlig 
Sprøjte det vilde være nødvendig at købe ca 10 m. Slange mere der var bred 
nok. 
  Kontingentet var som sædvanlig gaaet godt ind, prr. 1. April  var der ingen 
Restancer. 
  Beskæringen var i Aar overdraget til Herr. Møldrùp Jensen, der gennem ca 
20 Aar har været Lærer i denne Kùnst Art , maa han nærmest betraktes som 



Specialist, og det var en Tilfredsstillelse at ¾ af Medlemmerne, havde benyttet 
sig af dette Tilbùd. 
  Hovedforbùndet havde rettet Henvendelse til os om Oplysninger angaaende 
Lommebogen, og man havde beredvillig tilstilet Forbùndet nogle Eksemplarer. 
  Annalyserne man havde ladet foretage 6 forskellige Prøver dette havde kostet 
32,60 Øre. Ang. Prøverne bliver diss omtalt i Formandens Beretning. 
  Vandhanerne, disse bliver paasat saa hùrtig som gørligt; igen i Aar var der 
brækket en Stander, disse Reparationer havde man hidtil betalt  af 
Foreningens Kasse; men for Fremtiden bliver det paalagt paagældende 
Haveejer: 
  Kassereren meddelte at Havelejerne til Kommùnen for 1/4 – 46 til 31/3 -47 
Var betalt med Kr.1684,21 
                                          Toges til Efterretning. 
  Et Vejstykke fra Tolstojsminde til Svinget trængte ùalmindelig haardt for 

Belægning, det overlodes til Formanden, at søge dette rettet. 
  Sode havde velvillig stillet sin Haandsprøjte til Disposition, man var derfor 
enedes om at betale selve Vedligeholdelsen af samme. 
Kassereren foreslog at de Penge der indkom ved Salg af haver gik ind i et Fond 
for sig til afholdelse af de eventùelle runde Fødseldage, dette fik Enstemmig 
Tilslutning. 
  Generalforsamling afh. Onsd. D. 17/4 Kl. 19.00 i Stjernekroen, Dagsorden er 
oplæst. 
 
                                 Chr. E. Nielsen. 
 
 
 
Generalforsamling den 17-4-1946 
                      I Stjernekroen Kl. 19.00 
 
  Formanden A. P. Petersen bød velk., og bad om Forslag til en Dirigent valgt 
blev Chr. Bennecow, der takkede for Valget og oplæste Dagsordenen: 
1. Valg af Dirigent 
2. Forhandlingsprotokollen. 
3. Beretning 
4. Indk. Forslag  
5. Eventùelt.              
 

  Forhandlingsbogen oplæstes og godkendtes, 
  Beretningen, Formanden omtalte Stiftelsesfesten, og fil Medlemmernes Til 
slùtning til at en lignende sulde gentages i 1950. 
  Anbefalede Medl. At søge Kæmnerkontoret i Viby Petroleùmsmærker til foreløbig 
4 Mærker, og Marketenderen havde instaleret Petroleùmstank , og der kùnde 
man saa passende købe foe Mærkerne. 
  Ligeledes var der endnù noget Kùnstgødning tilbage, en hver kùnde købe. 
Omtalte i rosende Vendinger det arbejde Sekretæren og Kassereren havde lagt for 



at lave saa god en Lommebog, som Tilfældet var, og man havde bedt dem 
fortsætte detArbejde for det kommende Aar ogsaa. 
  Vi har været heldig at faa en dygtig Mand til at beskære vore Træer i Aar, og 
haabede alle vilde være med til næste Aar. 
  Sprøjtningen var i Aar udført af 2 af vore Medlemmer Sode og Carlsen og var i de 
allerbedste Hænder, haabede det maatte blive obligatorisk til næste Aar med 
Sprøjtning for alle Haver. Og Forslag herom vil fremkomme til Efteraaret. Kùnde 
oplyse at Sprøjtningen i Fjor gennem de Coop. Gartnere havde kostet Kr. 353,00 
hvorimod man i Aar havde faaet det samme ùdført for ca. Kr. 200,00. 
  Smertensbarnet de alt for lave Haver Nr. 137 og 138 vilde nù faa deres Haver 
paafyldt med det seneste Mùld, og som saadan, vilde en stor Gene for disse 
Havelejere være afhjùlpet. 
  Gav forskellige Oplysninger ang. de foretagne Jordprøver, der i det store og hele 
viste at Jorden var Kalkholdig nok, derimod manglede den i de fleste Tilfælde 
Gødning. Rettede en indtrængende Henvendelse til Medlemmerne om at værne 
om Bùskettet, gav derefter Beretningen til Diskùsion. 
  Efter en livlig og saglig Diskùsion, hvor Hansen 166: Eriksen 213: Rasùssen 
138: Jensen 255: Sørensen 266: Jacobsen 150. og 151: Nielsen 236: Petersen 
239: deltog svarede Formanden, og Beretningen toges til Efterretning: 
  Bestyrelsen stillede Forslag om at Gebyret der kom ved Salg af Haverne, blev 
henlagt i et Fond, til afholdelse af Udgifterne ved de rùnde Fødselsdage. 
 Foreslaget vedtoges med flere Anbefalere ingen var imod: 
  Formanden f. Mosevangen Herr. Honore takkede for Invitationen, vilde gerne 
opretholde det gode Naboskab, vilde dog anbefale naar der var lidt i Vejen, at 
Medelser her om da tilgik hans Bestyrelse. 
  Dùe Nr. 158 vilde gerne have flere Fester, minst en Gang om Aaret, herom 
ùdspandt sig der en længere Diskusion, der konklùderede deri at man henstillede 
til Bestyrelsen at søge arrangeret en Sommerùdflùgt til f.Eks. Beder med besøg 
hos Klorigart Beder Havebrùgsskole: 
                                            Toges til Efterretning. 
  Under Eventùelt, blev der gennemdrøftet hele Aftenens Repetùare, og den 
sympatiske Dirigent, slùttede Generalforsamlingen med tak for god Ro og Orden. 
 
                                                          Chr. E. Nielsen. 
                                                               Sekretær. 
 
 
  Bestyrelsesmøde den 25/5 – 46 
                              ( hos E. Carlsen ) 
 
  Form. bød velkommen, og Forhandlingsprotokollen oplæstes, og godk.. Under 
Formandens Meddelser oplystes bl.a. at Skiltene ved Stien til Marketenderen nù 
var opsat, og at der kommer en Mand ovre fra Viby, der vilde lægge Gift for 
Mùldhvarperne, og Carlsen havde lovet at følge ham rùndt i Haverne. 
Fra Havef. ” Engvang ” var der rettet en fornyet Henvendelse til os angaaende 
Vandafgiften, man enedes om at afkræve ” Engvang ” den Merùdgift som 
Foreningen havde haft til den 1/6 -46 STORT Kr. 125,00. Oplyste at der skal 



være Formandsmøde Tirsdag den 28/5 efterlyste om der var nogle Ønsker at 
fremsætte, - Det var der ikke - . Man enedes om at trykke Plakater til 
Opslagstavlerne med Meddelelse om Sprøjtning, og Klipning af Hækkene, til slùt 
anbefalede Formanden at Kassereren og Sekretæren rejste til Beder og arr. 
Udflùgten, dette vedtoges: 
 
                                                           Chr. E. Nielsen 
                                                                Sekretær. 
 
 
   
 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde den 12/6 -46 
                     Hos Carlsen. 
 
  Formanden bød velkommem, og bad Sekretæren oplæse Forhandlingsbogen der 
godkendtes. 
  Derefter fremkom Formanden med nogle Oplysninger fra Formandsmødet, der 
gik ùd paa at alle Haver i ” Havf. 1940 ” der var søgt Erstetning for var bevilliget, 
og at Kredsen havde antaget Konsùlent hos Statsgartneren Soelberg med Nielsens 
Frøhandel som Hjælpekonsùlent, sidstnævnte vilde saaledes besøge vor Koloni 
Lørdag den 22/6 – 46 Kl. 18.00. 
  Derefter gik Formanden over til en længere Udredning af den meget omtalte 
Skrivelse fra Sekretæren angaaende anskaffelse og Paasætning af Havelaager, 
Indholdet var rigtig; men Opsættelse af selve Skrivelsen stod for Sekretærens 
Regning, og Formanden vilde frasige sig enhver Andel i denne. Disse Udtalelser 
fik Tilslùtning fra Flertallet af Bestyrelsen ( 3Stk. ) efter at hele Spørgsmaalet var 
indgaaende Drøftet, enedes man om at lade de eventùelle Konsikventer deraf staa 
aabne til Efteraarsgeneralforsamlingen. 
  Udflùgten: Martin Petersen og Nielsen gav de indhentede Oplysninger der gik ùd 
paa at man kùnde besøge Beder Lørdag den 6. Jùli, og aflægge Besøg hos Herr. 
Klorigart Kl. 16.00 !Fælleskaffen kostede Kr. 1,75 + Drikkepenge men saa var der 
ogsaa 4 Stk. Brød til hver, Smørrebrød kan købes a`75 Øre og en ½ Kylling m/ 
diverce ca 5 Kr. Prisen for Medlemmer blev 4 Kr. Parret. Og for ikke Medlemmer 
Kr. 6,00 man drøftede selve Arrangementet, enedes 0m 1 a`2 Amrk. Lotterier ! 
forskellige Børnelege, og en ” Hvem ved hvad – Koncùrrence ” med Kassereren 
som Konferencier. 
  Endelig bevilligede man Fùldmagt til Kassereren, til at købe de fornødne 
Genstande m.m. som maatte være nødvendig ved saadan en Lejlighed 
  Under stærk Opbrùd takkede Formanden for god Ro og Orden ? 
 
 
                                                 Chr. E. Nielsen 
                                                   Afg. Sekretær. 



 
 
  Bestyrelsesmøde 18-6-46 
      I Carlsens Have 
 
  Formanden bød Velkommen. Kaseren var paa Arbejde og kunde ikke komme. 
Oplæste derpaa en Skrivelse fra 45 Medlemmer som bad om at faa afholdt en 
Ekstra ordinær Generalforsamling i Anledning af Chr.E. Nielsens udsendte 
Skrivelse om opsætning af Havelaager og at de ikke var tilfredse med Bestyrelsens 
Forslag om at vente med Afgørelsen til Efteraarsgeneralforsamlingen. Man enedes 
om at lade Afgørelsen nyde fremme og bestemte at afholde Ekstraordinær 
Generalforsamling Fredag den 28-6-46 Kl. 19.00 i Stjernekroen med følgende. 
  Dagsorden 
  Pkt. I   Valg af Dirigent 
  Pkt. II  Forhandlingsbogen 
  Pkt. III Meddelelser 
  Pkt. IV Indkomne Forslag 
  Pkt. Eventuelt 
 
 
Derefter havde Chr. E. Nielsen Ordet og forlangte tilført Forhandlingsbogen 
følgende Udtalelse. Nu vil jeg haabe at ingen indenfor Bestyrelsen viser nogen 
som helst Blødsødenhed for det gør jeg ikke. Da der ikke var mere at drøfte 
takkede Formanden for god Ro og Orden.      Mødet hævet. 
 
 
                                                       V. Jacobsen 
                                                           Sekretær 
 
 
 
  Ekstraordinær Generalforsamling den 28-6-46 
 
  Formanden aabnede Mødet bød velkommen og begyndte med at omtale Grunden 
til Generalforsamlingens Afholdelse, og oplæste en af 45Medlemmers 
Underskrevne Skrivelse om Afholdelse af en Ekstra Generalforsamling i 
Anledning af de fra Chr. E. Nielsens udsendte Skrivelser og hans Overfald med 
Skældsord paa nogle af Haveforeningens Medlemmer. 
  Derefter blev Petersen Have Nr. 164 og Rasmussen 138 valgt til Stemmetællere. 
  Formanden bad om Forslag til en Derigent valgt blev Damm Have Nr. 225 
takkede for Valget og oplæste Dagsordenen og gav Ordet til midlertidig Sekretær 
Jacobsen der oplæste Forhandlingsbogen hvilket var let da en anden havde 
skrevet Matrialet ind i Bogen, denne blev godkendt, 
  Derefter fik Formanden Ordet og fremdrog derefter Sagen med Skrivelsen fra 
Chr. E. Nielsen, og udtalte inden foreløbig at komme ind paa alt hvad der var 
gaaet forud, for denne uapetitlige Sag  vil jeg kun sige dette paa et 
Bestyrelsesmøde, 12-6-46 vedtog vi at gaa en Tur gennem Kolonien for at se 



hvordan det saa ud, Da Gennemgangen var forbi bad jeg Chr. E. Nielsen om at 
sende en høflig Henstilling til de Medlemmer der manglede Havelaager. Det hørte 
hele den øvrige Bestyrelse. Og disse Skrivelser fyldt med Injurier  og Skældsord 
kender vi jo. Jeg har her i min Bog Notater og Skrivelser fra hele den Tid Chr. E. 
Nielsen har siddet i 1940`s Bestyrelse, baade om Kredsvalget og samarbejdet med 
Naboforeningerne jeg vil helst være fri for at læse dem op for mange Skældsord og 
Udtryk af Chr. E. Nielsens Mund dem vil jeg ikke bruge. Men jeg vil holde mig til 
den foreliggende Sag og hvad der er skrevet i Forhandlingsbogen. Efter denne 
vedtog vi i Bestyrelsen at lade Sagen staa aaben til Efteraarsgeneralforsamlingen 
og da lade denne afgøre Sagen jeg udtalte paa dette Bestyrelsesmøde at enten 
maatte jeg eller Chr. E. Nielsen gaa, for jeg hverken kan eller vil arbejde sammen 
med ham. Dagen efter kom Ditlev Have Nr. 229 og spurgte om Nielsen var gaaet 
godvillig jeg meddelte ham Bestyrelsens Vedtagelse om Sagens Udsættelse til 
Efteraarsgeneralf.. Dette var han ikke tilfreds med og meddelte mig at saa blev 
der samlet Underskrifter ind til en Extra Generalforsamling. Jeg meddelte ham at 
der skulde være 20 Medlemmer og at disse havde Mødepligt. 
  Nogle Dage senere kom Ditlev med en Liste hvorpaa der var 45 Underskrifter saa 
der var rigelig. Jeg indkaldte med det samme Bestyrelsen som paa et meget kort 
Møde Vedtog at afholde Extra Generalf. Fredag den 28-6-46 Kl. 19 i Stjernekroen. 
Chr. E. Nielsen overgav derefter Forhandlingsbogen til Jacobsen, og det sidste 
han forlangte var følgende, Nu maa Bestyrelsen ikke vise Blødsødenhed for det 
gør jeg ikke. Hvad han mente dermed om det var mod mig eller ham eller 
Medlemmerne ved jeg ikke. Inden vi nu gaar over til Diskutionen vil jeg henstille 
til Medlemmerne om at udtale sig saglig om det foreliggende Spørgsmaal. 
 
                        Formandens Indledning Sluttet 
  Som første Taler var Ditlev Have 229, Han begyndte med at oplæse Skrivelsen 
han havde modtaget fra Chr. E. Nielsen og dernæst 1 fra Tømmermester Brøjner, 
og som Rosinen i Pølseenden Nr.1 Skrivelse Nr. 2 fra Chr. E. Nielsen en som 
Bestyrelsen ikke vidste det mindste om og som var fyldt med Injurier og næsten 
en Beskyldning som Værnemager. Dette var næsten mere end Forsamlingen 
kunde tage. Der blev raabt Fy. Fy. Ud med ham. Næste Taler var Jacobsen 230 
der misbilligede disse Skrivelser i høj Grad  havde selv faaet et af disse utiltalende 
Breve hvori han var blevet kaldet for Overopsynsti???gsmand og dette mente 
Jacobsen og flere fra Forsamlingen at vi havde nok i Sode da han var meget 
ihærdig paa dette omraade. Rasmussen 138 klagede over Chr. E. Nielsens 
Optræden under en Havevandring i Rasmussens Have hvor Nielsen kridiseret 
hans Frugttræer paa en saadan Maade der ikke engang kan skrives i en 
Forhandlingsbog. Udtalte ligeledes en Afsky mod den udsendte Skrivelse. 
Ligeledes at der ikke staar i Loven at der skal være Havelaager for Haven, og 
forbød samtidig Chr. E. Nielsen Adgang til sin Have mere, da han ellers vilde 
komme noget trekantet ud, Indstillede derefter Chr. E. Nielsen til Eksklution, 
Petersen Have 254 følte sig meget fortørnet over den Behandling fra Chr. E. 
Nielsens Side Han vilde selvfølgelig bøje sig for Bestyrelsens Ordre men at der var 
en meget dårlig Tone indenfor Bestyrelsen fra Chr. E. Nielsens Side.  Jakobsen 
Have 150 udtalte om tilliden til Bestyrelsen der i høj Grad svigtet for Chr. E. 
Nielsens Side mente at man bùrde tage Skridtet fuldt ud og Ekskludere Nielsen af 



Haveforeningen Det samme var sagt af flere Talere. Derefter havde flere Talere 
Ordet og alt var Kritik og der blev raabt ” Fy. ” adskillige gange. Sode Have 220 vil 
tilbagevise Angrebet fra Jakobsen 230 at de første 3 Søndage i April havde 
Kasserensagt, det ikke var nødvendig blandt andet naar det var daarlig Vejr. 
Derefter fik Chr. E. Nielsen Ordet han mødte med en halv snes maskinskrevne 
Ark Papir om alt hvad der var sket indenfor Bestyrelsen i den Periode han havde 
siddet der, men sikkert ikke den Beretning som Formanden ligger inde med, Da 
Nielsen var færdig med den første Side der var fyldt med Injurier og Skældsord 
over baade Formanden og Medlemmerne blev det dog Medlemmerne for galt der 
blev raabt ” Fy Fy ”     Afslutning. 
  Derefter havde flere Medlemmer Ordet og udtalte deres Afsky mod de udtalte 
Skældsord og Injurier og ønskede Nielsen Exkluderet af Havef. 1940. 
  Derefter fik Formanden Ordet og meddelte Ditlev at Bestyrelsen havde faaet den 
af de 45 Medlemmers opfattelsen af at det  kun var af Bestyrelsen Nielsen skulde 
Exkluderes. Svaret blev jo, men det havde været bedre hvis det havde blevet af 
Kollonien. Formanden afvidste et Angreb fra Nielsens Side om en Budsjetlæggelse 
hvor Kaseren maatte sætte sit Mandat paa Spil. Formanden oplyste at 
Diskutionen gik højt paa dette Møde, men han stod som Repræsentant for 
Medlemmerne og derfor maatte holde Udgiften saa langt nede som mulig. 
Formanden ønskede heller ikke som Chr. E. Nielsen at vælte en Skarnbøtte ned 
over nogen anden i Bestyrelsen eller andre Medlemmer. Som for Eks. Ved denne 
Generalforsamling den 6-7-44 hvor Nielsen tiltalte 2 Damer paa en saadan Maade 
at det var nødvendig for Formanden at give dem en Undskyldning da Chr. E. 
Nielsen jo ikke var Derigent men afbrød alligevel vedkommende Damer, kom 
dernæst ind paa de fra Forsamlingen udtalt Ønske om at faa Nielsen fjernet fra 
Kolonien men fraraadede at gøre det paa nuværende Tidspungt henvendte sig 
derpaa til Nielsen med Tak for de enkelte gode Ting han havde udrettet og udtalte 
hvis Nielsen passede sig selv og ikke gjorde Forsøg paa at skade Bestyrelsen eller 
Medlemmer saa var der selvfølgelig heller ingen der traadte ham for nær, bad 
Medlemmerne og hans Naboer hvis der var noget de følte sig generet af Nielsen, 
da komme til Formanden med det samme, og ikke gaa og tale om det i Kolonien. 
Derefter gik man over til Afstemning om Nielsens Exlution. 
 
          Resultatet blev 
  53 Stemte for Exlution 
    1 Stemte for hans forbliven i Bestyrelsen 
    1 Blank Stemmeseddel 
    Bestyrelsen unlod at stemme 
 
  Man gik derefter over til Eventuelt 
Hvorunder der blev spurgt om flere Ting blandt andet at Jensen 204  om man 
havde noget imod at et Medlem købte en Nabos Have ( Svaret blev ) Vi skal drøfte  
det paa næste Bestyrelsesmøde Jakobsen Have 150 anbefalede  1 Sprøjtning 
mere. Jensen Have 210 ønskede at Gødningskulerne skulde plaseres nede ved 
Vejen da det generede Naboerne naar de var anbragt ved Bagskellet hvor Husene 
findes. -------- Have 137 klagede over at Medlemmer fre baade Mosevang og 1940 
kastede derse Affald foran hans Have vilde gerne have Græsset og Ukrudtet slaaet 



imellem Vejen og Sporene inden det bar Frø og ønskede 50 Tjørn til sin Hæk og 
ønskede mere Jord endnu, Olsen 152 Benekov 151 ønskede ogsaa mere Jord 
Formanden besvarede alle disse Forespørgsler og lovede at gaa til 
Stadsingeniøren om mere Muldjord, og skaffe Tjørn til Have 137, 
  Flere Medlemmer ønskede at faa den ene Sprøjte anbragt hos Maketenteren, og 
bad om Forslag fra Bestyrelsen om Hækkenes Højde da man mente at 1,25 m var 
for lav. Derefter fik Formanden Ordet til det sidste Punkt Eventuelt og udtalte 
følgende  Jeg er blevet spurgt under denna usmagelige Sag om jeg troede jeg 
kunde overholde Loven paa den Maade hvorpaa jeg gik frem ved bare at tale med 
Medlemmerne og sende dem venlige Breve Eks. medHækkene, og andre Ting som 
Loven byder, Jeg vil hertil svare, Ja Loven skal holdes i sin Udstrækning er Loven 
saa ikke som Flertallet ønsker den saa har de Magt til at lave den om. Ethvert 
Medlem har paa Generalforsamling lov til at stille Forslag derom. Og jeg tror man 
kommer længst paa denne Maade, og det tror Flertallet indenfor Bestyrelsen 
heldigvis ogsaa og nu henter vi jo Medlemmernes Ønsker i den retning og har 
taget det til Efterretning Min tro er at Havef. Medlemmer er voksne Folk, der selv 
kan tænke og ikke behøver nogen Slags Diktatur. Et lille træk som beviser at 
Foreningens Medlemmer, godt ved at naar Bestyrelsen kommer med en 
Henstilling saa maa den overholdes. Som vi ved skal Hækkene være klippet inden 
20-6.    Af Koloniens 130 Haver var de 129 klippet. Den ene Mand fik et høfligt 
Brev. 
  Saa var der en anden Ting jeg gerne vilde omtale inden vi skilles som vi ved blev 
der paa sidste Generalf. vedtaget at Bestyrelsen skulde søge at arrangere 
Sommerudflugt til Beder, dette er nu i Orden, og det bliver Søndag den 7-7  Jeg 
vil bede Medlemmerne tegne sig til Turen Programmet har vi jo alle faaet og jeg 
tror den skal blive vellykket og den er ikke for dyr  Og  har i nogle gode Venner 
tag dem med vi saa jo til vor femaarig Stiftelsesfest at vi godt kan more os med 
hinanden  Min tro er at vi maaske skal have lidt mere af den slags saa vi lærer 
hinanden noget bedre at kende  Vi maa og skal have det saadan vi kan sige 
Goddag over Hækken. Jeg havde e Kolega der var i Beder forrige Søndag paa 
Udflugt med Viby Grundejerf. Og han var mere end Tilfreds Forevisningen af 
Havebrugsskolen varede 2 Timer og det de ikke fik at vide var ikke værd at vide. 
Og  paa Kroen fik de hvad de vilde af Øl og Snaps og godt Smørrebrød og smaa 
varme Retter. Til slut efter hvad vi har hørt i Aften ved vi indenfor Bestyrelsen 
først at Medlemmerne ønsker en ordentlig tone indført i Kolonien og vi vil 
selvfølgelig gøre hvad vi kan for at dette kan ske man maa jo saa ogsaa forlange 
at Medlemmerne overholder Loven og når der kommer en høflig Henstilling  fra 
Bestyrelsen saa maa den efterkommes. Tilsidst Konsulentbesøget Vi havde 
Konsulentbesøg den 23-6 og jeg maa sige at det er det bedste vi indnu har haft 
det var Nielsen Jyllands Frøhandel han var rundt i næsten alle Haver og man fik 
alt at vide om Sygdomme og hvad der angaar en Kolonihave der var mange med 
paa Vandring men der skulde have været mange flere og jeg vil anbefale at der 
kommer flere næste Aar. 
  Derefter sluttede Derigenten Mødet og udtalte sin Tak af den gode Drøftelse af 
det foreliggende. 
                                                  Mødet hævet 
                                                J. Dam Derigent 



                                                V. Jakobsen Sekretær 
 
  ( Red. Tilføjelse d.30-6-07. : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
                                              …………………………………………………….   ) 
 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde den 28-7 
  Alle var mødt 
 
  Formanden aabnede Mødet og bød Velkommen, Særlig til den tiltraadte 
Subiliant K. Bennekov, som var indtraadt i stedet for den Ekskluderede Chr. E. 
Nielsen, og udtalte kort om den nylig afholt Extra Generalforsamling Uden at 
komme nærmere ind paa denne uapetitlige Tone som Chr. E. Nielsen andvendte 
paa denne, lod han mig vide at jeg ingen Myndighed havde inden for Bestyrelsen, 
jeg mener, at det ikke er nødvendig at have Myndighed over fire voksne 
Bestyrelsesmedlemmer, det har i hvert fald aldrig været nødvendig før Chr. E. 
Nielsen kom i Bestyrelsen, og jeg haaber heller ikke at det skulde blive det mere, 
vi kan nok godt inden for Bestyrelsen forhandle os til Rette med hinanden. Gav 
derefter Ordet til Sekretæren der oplæste Forhandlingsprodokollen der 
godkendtes, Man behandlede derefter forskellige Ting blandt andet køb af Tjørn 
til de to Haver ved den nederste Vej man enedes om at vente Efteraaret, Derefter 
blev der behandlet en Sag fra to Medlemmer, som vilde købe en treje Have til 
Deling, der var enighed i Bestyrelsen for at nægte dette, da det kunde drage 
mange Konsikvenser med sig, baade med Vandforbrug og Kontingenter og det jo 
heller ikke er lovlig efter Komunens Vedtægter, ligeledes blev der vedtaget at delte 
Sprøjter og Havesakser i mellem Sode og Carl Sørensen saa det er lettere for 
Medlemmerne at faa fat paa dem. Derefter drøftede man Sprøjtningen Der var 
Enighed indenfor Bestyrelsen om det var for lidt med en Sprøjtning som i Aar, og 
da vi nu har en god stor Sprøjte enedes man om at foreslaa Generalforsamlingen 
om en mere udvidet Sprøjtning. Formanden omtalte at der var flere Medlemmer 
der ønskede Hækkenes Højde forhøjet man enedes om at lade 
Generalforsamlingen tage Stilling til Sagen.   Der er indkommen en skriftlig Klage 
fra et Medlem over et andet Medlem det blev vedtaget at lade Formanden tale med 
de to Medlemmer og se at faa Sagen bilagt. 
  Ved gennemgang af Haverne var der to Haver som var meget urene og to som 
ikke havde klippet deres Hæk Formanden lovede at skrive til vedkommende. Paa 
sidste Generalforsamling blev der klaget over Ukrudtet nede ved Sporrene, dette 
er i Orden, Komunen har slaaet Engen for Ukrudt, Havef. Engvang klager over et 
af vore Medlemmer graver Render over deres Vej, jeg har talt med vedkommende 
Medlem og Sagen er i Orden. Paa sidste Generalf. var der et Medlem der klagede 
over et andet Medlem havde lavet Gødningskule ved Bagskellet Formanden lovede 
at paatale det. 
  Formanden sluttede Mødet og takkede for den gode saglige Tone 
Forhandlingerne var føtr i , det havde vi ikke hørt de sidste to Aar. 
 



                                                      V. Jakobsen 
                                                          Sekretær 
 
 
  Bestyrelsesmøde 8-9-46 
 
  Formanden bød Velkommen alle var mødt man drøftede blandt andet 
Konsulentbesøget da vi jo har faaet en ny Konsulent. Bestyrelsen var enige om at 
Bedømmelsen var nogenlunde Tilfredsstillende.   Man enedes om at i Lighed med 
foregaaende Aars Præmieudeling at beværte med en Genstand dette fik 
Generalforsamlingen sidste Aar.   Formanden meddelte at der havde været en 
Strid mellem to Medlemmer og at dette var bragt i Orden 
  Man drøftede derefter Sprøjtningen til næste Aar, mange Medlemmer havde 
været ved Bestyrelsen om obligatorisk Sprøjtning man enedes at faa aftalt hvor 
mange Frugttræer der fandtes i hver Have og se at faa Prisen paa Sprøjtevæske og 
Arbejdsløn og derved faa at vide hvor meget det vilde blive pr Træ og saa komme 
med Forslag til Efteraarsgeneralforsamlingen 
  Det vedtages ligeledes at hjælpe Haveejeren i 144 med at faa sin Hæk flyttet i 
Anledning af Vejens Forlængelse 
  Formanden meddelte at have faaet en Henstilling fra Formændene i Mosevang 
og Engvang om en Afholdelse af Fællesbestyrelsesmøde man vedtog at afholde 
dette Møde 10-9-46 
 
                                   Mødet sluttet 
                                     V. Jakobsen 
                                     Sekretær 
 
 
  Fællesbestyrelsesmøde 
  10-9-46 
 
  Formanden for 1940 aabnede Mødet og bød Velkommen og udtalte jeg har 
modtaget Brev fra Formanden for Mosevang og Formanden for Engvang om 
Afholdelse af Møde i Fællesbestyrelsen. Jeg vil gerne med samme slaa fast at intet 
er mig mere Velkomment, og at det ikke er min Skyld at vi ikke fik mere 
Samarbejde i gang end vi har haft i det forløbne Aar, Men kan kun oplyse at den 
Mand der først slog Lyd til Samarbejde med de to andre Foreninger ikke vilde gaa 
ind for ham til Kredsformandsvalget kunde taale nogen som helst Form for 
Samarbejde med de to andre Foreninger. Men nu haaber jeg at vi skal faa et godt 
Samarbejde i Stand. Man drøftede forskellige Ting. Jeg forespurgte om Engvang 
og Mosevang tillod to Medlemmer købte en treje Have og delte den saadan at der 
kuns bliver 2 Haver af 3 Da vi i 1940 har haft flere Forespørgsler fra Medlemmer 
som ønskede  at praktisere dette det nægtede baade Engvang og Mosevang  Man 
drøftede derefter Lommebogen vi fra 1940 tilbød dem at de kunde faa Bogen paa 
samme Betingelse som os selv Engvang vilde gerne, men Mosevang vilde betænke 
sig. Sparekontoen blev ogsaa drøftet og jeg Henstillede til de to andre Foreninger 
om ikke at tage andre end deres egne Medlemmer da jeg ved at der er nogle af 



vore Medlemmer der har Sparekonto i Mosevang og dette lovede de.  Ogsaa en 
Sommerudflugt blev drøftet der var Enighed om at vi ligesaa godt kunde arange 
dem i Fællesskab hvis vi skulde have en til Sommer  Ogsaa Sprøjtning blev 
drøftet og alle mente at vi havde faaet Sprøjtet for lidt i Sommer og vilde overveje 
at gaa over til obligatorisk Sprøjtning til næste Sommer  
Kunstgødningsspørgsmaalet blev ogsaa omtalt og vi regner med at vi faar hele 
Gaardens Tildeling til næste Aar. Det blev oplyst at Hammelbanen vil saa snart 
det er mulig lægge Tvangsskinner baade ved Gasværksvejen og ved Cykelstien. 
Som det største Punkt paa Mødet var en Andmodning fra Mosevang om hjælp til 
deres Veje da de var ved at gøre dem i Stand for mellem 2 og 3 Tusind Kr.  Og 
Bestyrelsen for Mosevang holt paa baade 1940 og Engvang benyttede Vejene 
ligesaa meget som dem selv. Dette kunde jeg selvfølgelig ikke give noget Tilsagn til 
om Hjælp til da jeg mente at vi brugte Vejen langs Tolstoisminde, som er en 
offentlig Vej, Men kunde ikke nægte at maaske om Sommeren var der enkelte 
Vogne som kørte paa den brede Midtergang men om Sommeren kan Vejen ingen 
Skade tage, og om Efteraaret behøver vi ikke at tro at der er nogen Vognmand der 
kører op ad den høje Bakke, og hvis vi skal betale for Mosevangs Veje saa skal 
Engvang jo ogsaa betale for at køre paa vor Veje til Dato og skal maaske til at 
gruse vore Veje ret snart saa det kunde jeg ikke støtte men lovede hvis der kom 
en Ansøgning fra Mosevang vilde jeg lægge den for til vor Efteraarsgeneralfor- 
Samling Engvang tog det samme Standpungt. 
  Derefter drøftede man Bortkørsel af Affald fra Haverne og var enig om at det ret 
snart vilde blive brændende, efterhaanden som Træer og Buske voksede til og alt 
bliver større kan man ikke blive med at grave det ned. Der var Enighed om at den 
eneste Udvej blev, at faa en Vognmand til at køre det bort, men foreløbig at lade 
det som det gaar nu, men indprente Medlemmerne at køre Affaldet UDENFOR 
Sporet, 
 
                                     Mødet hævet 
                                     V. Jakobsen 
                                        Sekretær 
 
 
  Bestyrelsesmøde 31-10.46 
 
  Formanden bød Velkommen alle var mødt.   Først drøftede man det som efter 
Bestyrelsens Mening var det vigtigste Pungt nemlig Budcetet for 1947. Og kom til 
det Resultat at man kunde forsvare at lade blive som 1946 Og i Betragtning af at 
vi har haft extra Generalforsamling og Møder i Anledning af Chr. E. Nielsens Sag, 
og Udflugt i Sommer hvor Doreningen gav Tilskud, Præmieuddeling hvor 
Foreningen efter Vedtagelse paa den sidste ordinære Generalforsamling var Vært 
ved et Kaffebord og endelig har vi købt Sprøjte som kostede Kr.-------. Derefter 
bestemte man at afholde Generalforsamling 
 
Med følgende Dagsorden 
  Pungt 1  Valg af Derigent 

- 2  Forhandlingsbogen 



- 3  Regnskabet 
- 4  Beretning 
- 5  Indkomne Forslag 
- 6  Løn til Formanden og Kasserer 
- 7  Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer en Subliant til Bestyrelsen 
- 8  Eventuelt 
 

    Derefter drøftede man forskellige Ting, blandt andet 2 Klager over et Medlems 
Have angaaende Renligheden, Formanden havde skrevet et høflig men meget 
bestemt Brev til vedkommende Haveejer, at Haverne efter Par 7 i Loven skal være 
rengjort inden 14 Dage ellers kan han ikke leje Haven igen, og i særdeleshed da 
Haven har været meget uren siden Manden overtog Haven i 1940 og første Aar 
brugte den som Erhvervshave, Formanden udtalte Nu har jeg 2 Gange taget ham 
i Forsvar for den samlede Bestyrelse og gør det ikke mere, saa maa vi sige ham op 
naar Manden har en Have i 1918 Og aldrig er til at træffe i 1940 saa har han ikke 
megen Interesse for sin Have, og i Særdeleshed ikke naar Naboerne klager over at 
Ukrudtfrø flyver ind i deres Haver, saa kan vi ikke tollerere dette længere. Man 
vedtog derefter at begynde grusning af Havef. Veje til Foraaret ogsaa give det et 
godt Lag første Gang. 
  Angaaende Forsikring oplyste Kasseren at der ikke kunde tegnes nye men de 
gamle stod ved Magt til samme Pris indtil der kommer Tyverianmeldelse, saa vilde 
de automatisk stige og til Medlemmerne kan jeg oplyse at vi har en 
Ansvarsforsikring for Skader og Ulykker der sker paa 1940´s Grund. 
  Kalkspørgsmaalet blev ogsaa drøftet man vedtog at lade dette gaa over til Carl 
Sørensen for ved ham, kan man bestille sit Forbrug. 
  Derefter gik man over til ae diskutere Lommebogen Havef. Mosevang og Havef. 
Engvang har ansøgt om at komme med. Man vedtog at efterkomme Anmodningen 
da det jo vilde blive billigere jo støøre Oplaget bliver. 
  Formanden oplyste at mange Medlemmer har været hos ham og ønskede om vi 
hvert Aar til Efteraarsgeneralf. Kunde tage Damerne med og holde en lille 
Festlighed. Bestyrelsen drøftede Spørgsmaalet og enedes om at komme med 
Forslaget paa førstkommende Generalf.. ogssa lade Medlemmerne tage Stilling 
dertil. 
  Det næste Punkt var Sprøjtning mange Medlemmer har klaget over at vi fik 
sprøjtet alt for lidt, det er vi ogsaa klar over indenfor Bestyrelsen, men det koster 
jo Penge, men i Betragtning at vi har en god Sprøjte, og kan faa gode 
Sprøjtevæsker, saa vil vi indenfor Bestyrelsen komme med Forslag om 
obligatorisk Sprøjtning og for at gøre det saa retfærdig som muglig har vi optalt 
aae Frugttræer pr Have, saa ingen kommer til at betale andet end han har Træer 
til,  Og Hækkene betaler vi jo ogsaa til, - Kasseren bad om at hvis det blev 
vedtaget saa vilde han have Lov til opkræve Beløbet sammen med Havelejen, da 
det ellers vilde give alt for meget Arbejde, Aaret rundt med alle de Smaabeløb. 
  Da Gaardejer Petersen Vibv Mosegaard har opsagt Kontragten om vejen over 
Hammelbanen, fik Formanden Bemyndigelse til at forhandle med Sejersen, Der 
har jo været Oversvømmelser af Haver langs Hammelvejen og drænet ved 
Hammelbanen at dette var i Orden, og Komunen var ved at ligge Drænrør ned. 



  Formanden oplyste at han sammen med Revisoren havde gaaet Regnskabet 
igennem, og alt var i fineste Orden, og at alt til Forbund Kreds og Kommune var 
betalt til den fastsatte Tid. 
  Bestyrelsen gik derefter over til Drøftelserne af Vejspørgsmaalet i Anledning af 
Ansøgningen fra Mosevang. Dette affædte en lang Diskusion, men man glev enig 
om at hvis der kom en Skriftlig Ansøgning fra Mosevang skulde Ansøgningen nok 
blive behandlet paa førstkommende Generalforsamling Formanden udtalte til 
sidst at nu har vi betalt ca 1600 Kr. paa vore egne Veje, saa jeg tror ikke jeg kan 
anbefale Medlemmerne at gaa med til at betale Mosevangs Veje, saa skulde 
Engvang jo som saadan ogsaa benytter vore Veje jo være med hertil det vil jeg i 
ethvært Tilfælde for godt Naboskab forlange, noget Andet er at det paa ingen 
Maade kunde falde den Bestyrelse ind der for Tiden sidder i 1940 at lave Veje i 
Stand for hen ved 3000 Kr. uden at spørge Generalforsamlingen derom. 
  Efter at flere Smaating var drøftet sluttede Formanden Mødet og takkede foe god 
Takt og Tone.      V. Jakobsen    Sekretær 
 
  3`die Kreds Generalf. 19-11-46 
   
 
  3.`die Kreds afholdt generalf. i A????ig den 19 Novemb Det meste af det der 
foregik kan ikke interesere Medlemmer 1940. men der var enkelte Ting, som i høj 
Grad interesere os alle 3 Foreninger paa Viby Mosegaard. 
  Da Formanden havde sluttet sin Beretning havde Formanden for 1940 Ordet og 
fremførte følgende Sager.   
 
1 Rosenholmsalles Paafyldning 
2 Tolstojsmindevejen 
3 Erstatning af de paafyldte Haver 
4 Konsekvenser af Paafyldning af Engarealet 
5 Stien under Banen gennem Viadukten 
6 Længere Lejemaal  ( Permnet Have )       

 
  Jeg skal i min Beretning komme nærmere ind paa de 6 Punkter, jeg havde 
fremført paa Kredsgeneralf. 
  Derefter var der Valg til Kredsbestyrelsen og havde, der vøret et Forarbejde i 
Gang saa havde vi haft en Reresentant i Kredsbestyrelsen herude paa Viby 
Mosegaard Og det havde været til gavn for hele Kolonien. 
                                Mødet sluttet 
                                  A.P. Petersen. 
 
 
 
  Generalforsamling den 10-12-46 
  Kl. 19 i Stjernekroen. 
 



  Formanden bød Velkommen, og et særlig Velkommen til vore Gæster Knath og 
Lytjohan, bad om Forslag til en Dirigent. Jakobsen Have Nr. 150 blev valgt, 
takkede for Valget, og oplæste Dagsordenen som lød 
   
  Punkt 1  Valg afDirigent 

- 2  Forhandlingsbogen 
- 3  Regnskab 
- 4  Beretning  
-    5 Indkomne Forslag Lovændringer 
- 6 Fastsættelse af Lønninger 
- 7 Valg af 3 Bestyrelsesmedl. 1 Suppleant 1 Revisor 1 Suppleant 
- 8  Eventùelt      

 
  Da Sekretæren var syg, oplæste Kasseren Forhandlingsbogen, som blev 
kritiseret af Chr. E. Nielsen, da Redegørelsen fra forrige Generalforsamling ikke 
var fyldestgørende nok. Forhandlingsbogen blev derefter enstemmigt godkendt. 
  Punkt 2 Regnskabet. Kasseren oplæste og redegjorde for det reviderede 
Regnskab, der viste en Indtægt paa 5961,47- og en Udgift 4837, 07.. Efter 
Kaaerens oplæsning af Regnskabet, og omtale af enkelte Poster, blev dette 
overgivet til Diskusion. Efter nogen Diskùsion blev Regnskabet derefter 
enstemmigt godkendt. 
 
( Den eneste som ønskede Ordet til Regnskabet var Chr.E. Nilsen. Han ønskede 
Oplysning om forskellige Poster, bl.a. Bestyrelrelsesmøder, Tilskud fra 
Kommunen, Vandregnskabet, Vejene Buskettet og ligeledes hvad Jordprøverne 
kostede. Derefter fik Kasseren Ordet og tilbageviste Angrebet ret skarp, med den 
Begrùndelse at Chr. E. Nielsen, skulde være den sidste til at kritisere. Da han 
selv har siddet i Bestyrelsen hele det foregaaende Aar, og været med til at lægge 
Budcettet, og bruge Pengene. 
                   
              Skal ikke oplæses) 
 
Pkt 4 Beretning                                         
 
Formanden begyndte sin Beretning med følgende. Jeg har ikke taget noget fra 
sidste Generalforsamling da jeg mener, at det er bedst at glemme dette saa hurtig 
som muligt, da det sikkert vil tjene vor Forening bedst, og saa herefter forhandle 
sig til rette, paa en saglig og ordentlig Maade. Men da Forhandlingsbogen er ført 
meget grùndigigt, kan jrg gøre min Beretning, der er dog enkelte Ting, som jeg 
ønsker t fremdrage. Jeg vil begynde med Regnskabet, og her vil jeg give Kasseren 
min fineste Kompliment for det fine Regnskab. Alle vorre Udgifter er betalt til 
Dato, og vi har tegnet en Ansvarsforsikring for Kolonien, saa hvis der sker 
Cykleùheld eller lignende, vil det ikke koste os noget. Prisen er ca 4 Kr. 
  Angaaende Kalk og Kunstgødning faaes dette hos Marketenderen. 
  Vi har faaet en Skrivelse fra Kolonihaveforbùndet der ùdbad sig et Eksemplar af 
Lommebog; og har faaet en Takkeskrivelse, omtalte ligeledes Lommebogen, som vi 



har tilbùdt Mosevang og Engvang, da vi mener det er billigere, jo flere der er til at 
købe den.  
  Vi har haft Besværligheder med Dræning ved Hammelbanen og Oversvømmelser 
langs Tolstojsminde men det er bragt i Orden. Saa er der 2 Veje fra 
Tolstojsminde, der vil blive planeret og belagt med Slagger, naar tiden er inde til 
dette, har vi Stien ved Hammelbanen, som vi har lejet af Gaardmanden for 50 Kr. 
Aarlig, men efter hans Død har Sønnen sagt Lejemaalet op, det er dog i Orden 
igen til 1948, men til 75 Kr. aarligt. Da Engvang benytter Vejen lige saa meget 
som vi, kan vi maaske faa dem til at dele med os. Vi har haft et Møde med 
Mosevang og Engvang og drøftet forskellige Ting bl.a. Køb og Salg af Haver. Paa 
sidste Generalforsamling var der et Medlem, der forespùrgte om 2 Mand kùnde 
købe en 3’ die Have, og saa lave dem til 2. Det er blevet afslaaet af alle 3 
Foreninger, med flere Begrundelser.  
  Vi har faaet en Anmodning fre Mosevang, om Hjælp til Reperetion af deres Veje, 
som jeg har lovet at fremlægge paa vor Generalforsamling, men jeg kan ikke 
anbefale dette, da vi jo har vore egne Veje at holde og ikke forlanger Hjælp af 
nogen anden mener jeg ikke at vi kan yde andre tilskùd. 
  
  3` die Kreds afholdt Generalforsamling den 19-11-46. Efter Kredsformandens 
Bererning angaaende Haveforeningerne paa Viby Mosegaard. Bl.a. 
Rosenholmsalle, og Opfyldning af vore Veje. Og ligeledes oplyste, han at 
Kommùnen vilde porette permanente Haver ved Forstadskommùnerne. Jeg fik 
derefter Ordet angaaende disse Ting, og gjorde Formanden opmærksom paa, at 
hverken Paafyldning at Vejene, eller Belægning af Slagger var sket endnù. 
Ligeledes anmodede jeg om at vi kommer i Betragtning eller i det mindste faar 
vort Lejemaal fornyet for 25 Aar. Jeg oplyste ogsaa Kredsformanden om, at da 
Kommùnen havde lavet om paa Højden af deres Paafyldning af Arealet, ved siden 
af vor Koloni, kùnde der maaske igen komme Erstatningskrav fra os. 
Kredsformanden lovede at tage sig af Sagen og bad os vente og se, hvordan det 
saa ud, naar Kommùnen var færdig. Ligeledes bad jeg Kredsformande, naar han 
kom til Forhandling med kommùnen , at høre om vi kùnde faa Tilladelse til at 
benytte Stien ùnder Søn og Helligdage, da di ikke kørte med Tipvogne, og han 
lovede at tage sig af dette. Samtidig kan jeg meddele, atder nok kommer 
Kontingentforhøjelse paa Kolonihave. Saa har vi haft en dejlig Udflùgt til Beder, 
hvor alle morede sig ùdmærket. 
  Konsùlentspørgsmaalet blev løst paa denne Maade,  at Nielsen Jyllands 
Frøhandel blev Hjælpekonsùlent, og han var den bedste, vi har haft endnù, til 
gennemgang i Haverne. Folk kùnde faa Besked og Oplysning om alt, hvad de 
spùrgte om, og jeg anbefalede at tage med, saa mange som mùlig næste Aar. 
  Paa sidste Generalforsamling var der flere, der ønskede Mùldjord og som ogsaa 
fik noget, men da Kommùnen selv mangler, k`ned vi ikke faa mere. Vi har siden 
sidste Generalforsamling faaet taget Jordprøver over hele Kolonien og den viser, 
at der ikke mangler Kalk. 
  Efter at flere havde haft Ordet til Formandens Beretning bl.a. M. Rasussen Chr 
E. Nielsen blev Formandens Beretning taget til Efterretning. 
  Punkt 5 Indkomne Forslag. 



  Formanden omtalte Hækkene som flere Medlemmer havde klaget over, var for 
lave. Men Formanden oplyste at for at lavet om paa dette Maal, skal der en 
Lovændring til. Maalet er 125 Meter  ( ” UHA ” Red. ) .Efter nogen Diskùsion gik 
man over til Afstemning, det gamleMaal blev vedtaget. Formanden ønskede 
Lovændring for Prg. 16 med en Generalforsamling en Gang Aarlig i stedet for nù 
2. Chr. E. Nielsen mente ikke, vi skùlde nøjes med én men tage begge to. Man gik 
over til Afstemning. Og Bestyrelsens Forslag blev vedtaget, med en en 
Generalsorsamling om Efteraaret. Det næste var ikke et Forslag men Forespørgsel 
fra flere, hvordan Generalforsamlingen vil stille sig til at vi hvert Aar tog vore 
Damer med, og saa faa Fælleskaffe og en Svingom. Efter nogen Diskùsion hvor 
flere havde Ordet gik man over til Afstemning, det blev vedtaget at holde General 
forsamling og Sammenkomst hver for sig. 
  Formanden omtalte Vejene gennem Mosevang, og spùrgte hvad Medlemmerne 
mente om denne Sag. Sode Have Nr. 220. spùrgte, om vi blev nægtet Adgang til 
Mosevangs Vej, saafremt vi ikke vilde yde Tilskùd. Formanden og flere havde  
Ordet til Vejspørgsmaalet, og mente ikke vi skùlde yde noget Tilskùd, vi havde 
nok i vore egne Veje. Formanden for Mosevang fikderefter Ordet og oplyste, at vi 
kùnde færdes paa deres Veje enten vi gav Tilskùd eller ikke. Man gik derefter over 
til Afstemning, og det blev forkastet, at yde Tilskud til Mosevang. 
  Formanden omtalte derefter Affaldet fra vore Haver, og mente vi skùlde leje en 
Vognmand til at køre det bort enten en Gang om Maaneden, eller Foraa eller 
Efteraar. Formanden oplyste at vi havde drøftet det med Mosevang og Engvang, 
men ingen Ordning faaet med dem. Forslaget gik derefter over til Diskùsion, og 
efter megen Drøftelse, trak Formanden sit Forslag tilbage, og vi fortsætter paa 
samme Maade som før.  
  Formanden omtalte derefter Sprøjtning af Frùgttræer og Hækkene. 
Spørgsmaalet har vi drøftet inden for Bestyrelsen, og har vedtaget at stille Forslag 
om obligatorisk Sprøjtning, og saa faa 1 Vintersprøjtning og 2 
Sommersprøjtninger, samt Hækkene sprøjtet 2 Gange. Vi har talt alle 
Frùgttræerne i alle Haver, saa der er ingen som kommer til at betale, for flere 
Træer ind de har; og saa sprøjter vi Hækkene 2 Gange. Vi har en ny Sprøjte og, 
2 gode Mænd til at sprøjte, som vi kan stole paa, og Prisen pr Træ er 45 Øre for 
alle 3 Gange, og 2 Kr. for Hækkene. Formanden ønskede Forslaget vedtaget, med 
den Begrùndelse, at vi vilde faa meget bedre Frùgt i hele Kolonien. Forslaget gik 
derefter til Diskùsion. Efter at mange havde haft Ordet baade for og imod, gik 
Forslaget til Afstemning, og blev vedtaget med 22 mod 13. Formanden oplyste, at 
vi inden for Bestyrelsen havde vedtaget at sætte Beløbet for Sprøjtning, paa næste 
Aars Haveleje, for at lette Kasserens Arbejde. 
  Formanden oplæste derefter en Skrivelse fra M. Rasmùssen Have Nr. 138, som 
gerne vilde have Godtgørelse for de Ulemper, som han havde haft, ved 
Paafyldning af sin Have. Da det var sat som et Pùnkt paa Dagsordenen skùlde 
Medlemmerne tage stilling til dette. Rasmùssen fik derefter Ordet, og forklarede 
hvilke Ulemper og Tab, han havde haft ved dette, Forslaget gik til Afstemning og 
det vedtoges at betale M. Rasmùssen 2 Læs Gødning. 
  Rasmùssen fik Ordet igen og meddelte at han havde en Fùldmagt, fra Hansen 
Have Nr. 137, da han selv var syg, som ligeledes bad om Godtgørelse, da han ikke 
havde avlet noget i sin Have iSommer. Formanden afbrød Rasmùssen og sagde, 



at til Hansen kùnde der ikke være tale om Erstatning, da det blev sagt til ham, da 
han købte Haven, at det var paa eget Ansvar, da han ikke kùnde vente at faa 
nogen Eratatning. Og det var Hansen indfoestaaet med. 
  Pùnkt 6 Lønninger.  Kasseren Foreslog at vente med Lønninger til efter 
Bestyrelses valg og det vedtoges. 
  Pùnkt 7. Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer de afgaaende var ;  Kasseren, og 
Sùbleanten K. Bennekov samt Karlsen. Alle blev genvalgt. 
  Saa gik man over til Lønninger. Det blev foreslaaet af Sode, at Kasseren skùlde 
have større Løn for sit Arbejde, da han syntes det var for lidt han fik. Kasseren 
oplyste, at den Løn han fik var han tilfreds med, og Lønnen blev det samme som 
sidste Aar, for Formand og Karlsen, Man gik derefter over til Valg af 1 
Bestyrelsessùpleant, og en Revisor og 1 Sùpleant, følgende blev valgt Bestyrelses 
Sùpleant blev Loft Nielsen Have Nr. 187. Som Revisor blev N. Chrestensen 
genvalgt. Som Revisorsùpleant blev M. Eriksen Have Nr. 213 
  Pùnkt 8 Eventùelt. 
  Da ingen Ønskede Ordet ùndet Eventùelt slùttede Dirigenten 
Generalforsamlingen og takkede for god Ro og Orden. K. Bennekov Sekretær. 
 
  Bestyrelsesmøde den 21-1-47 Kl. 19 
  Hos Formanden Jakobsen fraværende. 
 
  Formanden bød Velkommen, og ønskede alle et Godt Nytaar, med Tak for det 
gamle, og gav derefter Ordet til Sekretæren, som oplæste Forhandlingsbogen der 
godkendtes, man drøftede derefter Ansøgningerne om Tilskùd til havelejen for 
Syge. Aldersrentenydere og Arbejdsløse der blev bevilget Tilskùd efter 
Bestyrelsens Skøn. 
  Formanden omtalte derefter Lommebogen som der var stor Tilfredshed med fra 
alle Sider. 
  Formanden oplyste, at Gødningsspørgsmaalet var ordnet med Marketenderen, 
saadan alle kùnde faa. Ligelides drøftedes Vejene, og man enedes om at 
paabegynde Arbejdet, med Paakørdel af Slagger og Grùs, saa snart Vejret og Føret 
tillod det. 
  Formanden omtalte Vinterfesten som vi jo skùlde have inden vi skùlde begynde 
Havearbejdet, nogen bestemt Dato blev ikke fastsat men antageligt engang i 
Marts, naar vi kùnde faa Lokale. Og til Slùt drøftede man Vintersprøjtningen som 
blev overladt til Karlsen. Formanden slùttede Mødet og takkede for god og saglig 
Behandling af alle Spørgsmaal. 
 
                                                 K. Bennekov 
                                                      Sekretær 
 
 
 
Bestyrelsesmøde  
   
  Kasseren var fraværende paa Grùnd af Sygdom. Formanden bød Velkommen, og 
oplyste at grùnden til indkaldelse til Bestyrelsesmøde med saa kort Varsel, var 



den at der var solgt en Have til en Udenbys, og det mente Formanden ikke at vi 
kùnde godkende. 
  Gav derefter Ordet til Sekretæren der oplæste Forhandlingsbogen som 
godkendtes. Man gik derefter over til drøftelse af Salg af Have Nr. 170, som 
Madsen havde solgt til en tilflyttet Mand fra Trùstrùp. Købesùm 800 Kr.. Familien 
er , efter hvad Formanden havde faaet oplyst, paa 13 Børn, som alle bor i Haven, 
til, til meget stor Gene for alle Naboer, som ogsaa har beklaget sig. Formanden 
henvendte sig til Manden og forklarede ham, at han ikke kùnde være Ejer af 
Haven, før Bestyrelsen havde godkendt Salget, og tilmed ikke havde hørt noget fra 
Madsen; Samme Aften kom Madsen til Formanden og fortalte ham at har var 
blevet snigløbet af Manden, der fortalte ham at han havde Lejlighed inde i Byen 
og bare sk`lde bo derude i Sommer; Formanden svarede Madsen, at Salget aldrig 
vilde blive godkendt, og det maatte han forklare Manden og sørge for at faa ham 
ud af Haven. Da Formanden ikke hørte noget til den aftalte tid henvendte han sig 
i Viby hos Sogneraadsformanden og forklarede ham det hele. Men han var ikke 
interesseret i at faa denne Familie til Viby, men lovede at sætte sig i Forbindelse 
med Kommùneingeniøren og Børnetilsynet og aflægge Besøg i Haven; Di var ogsaa 
i Haven og forbød dem at bo der men gav dem en Frist paa nogle Dage. Der gik en 
hel Uge og da Formanden stadig ikke hørte noget henvendte han sig igen hos 
Formanden for Børneværnet der lovede at gøre hvad han kùnde for at faa dem 
ùd, men der blev stadig ikke lavet noget, Formanden henvendte sig hos 
Kredsformanden som ikke mente der var noget at gøre førend den31 Oktober da 
Kommùnens vedtægter traaadte i Kraft. Formanden var derefter hos Børneværnet 
i Aarhùs men det var dem fuldstændig ùvedkommende, da det var Viby i Viby 
Kommune men kùnde ikke forstaa at de ikke tog sig noget mere af det , da der jo 
var skolepligtige Børn. Vi enedes om indenfor Bestyrelsen at sende Madsen 
Følgende Brev 
 
  Aarhùs D. 12-6-47 
 
  Herr Madsen   X 
   
  Jeg vil gerne meddele dem at vi i Havef. 1940 har haft Bestyrelsesmøde, og 
vedtaget at nægte salget af Have Nr. 170, jeg havde ventet at høre fra dem, men 
dette er ikke sket, jeg har sat mig i Forbindelse med Myndighederne i Viby, disse 
har beset Forholdene og forbùdt Familien med de 13 Børn at bo i Have Nr. 170 
men havde givet dem Tilladelse til at bo i Haven til Mandag den 12-6-47 alsaa i 
Dag, men de er ikke flyttet ùd nù i Aften, jeg tog igen til Viby og talte med 
Myndighederne, om Sagen. Disse mente, og det samme gør vi, indenfor 
Bestyrelsen, at hvad det kommer til at koste med Udsættelse af Haven paafalder 
dem. Men raadede til, at de Madsen som ùlovligt har solgt deres Have at søge at 
faa Familien til at flytte godvillig, men det maa ske omgaaende. 
 
  P.B.V.   
  A.P. Pedersen                                           Kopi af Brev tilsendt Madsen til Brùg. 
                                                                  Hvis det bliver nødvendig til Generalf. 
                                                                  Godkendelse. 



 
  Derefter oplyste Formanden at det havde været galt med Vandanlæget i Aar. 
Hanerne blev paaset den 17 og 18 April, og lùkket op den 20 April, men maatte 
lùkke for det igen da der var nogle Stophaner som ikke var bleven lùkket i 
Efteraaret, men der var ogsaa nogle Rør  som var sprængt som Følge af den 
haarde Vinter. Da Sode ikke kùnde have med det at gøre havde Formanden gjort 
det;  baade med opgravning af Rørerne med at faa dem Repareret og igen lagt 
ned, saa det er i Orden igen. Formanden takkede for god og saglig Behandling. 
 
                                           K. Bennekov.  Sekretær 
 
 
  Aarhùs Den 16-6-47 
   X 
  Afskrift af Brev tilsendt Børneværnet eller Børnetilsynet i Viby. Ads til 
Gasværksbestyrelsen Hr Sv. Lind. 
 
 Gode Sv. Lind.nù har jeg været ved Kredsformanden og Mark Udvalget 
angaaende Familien som er flyttet ind i Havef. 1940 men de kan intet gøre før 1. 
November da det jo er forbudt at bo i Kollonihaven efter Kommùnens Vedtægter. 
Og jeg har været ved Børnetilsynet i Aarhus, som henviste at Familien bor i Viby, 
og kan intet gøre. Gode Lind kan det da være Meningen at det kan Toleres i 1947 
at disse Mennesker 14-15 Stk. bor i  dette lille Lysthùs uden V.C. uden Kloak 
med 2 Alkover og en Divan. Der er 3 eller 4 Skolepligtige Børn som ikke har været 
i Skole i den Tid de har boet der 2 af dem har vist Bypladser. Saa vidt jeg kan se 
er Børnene alene hjemme meget af Tiden det er ganske Uforsvarlig. Jeg skal 
indrømme at nù giver jeg ikke meget for vor meget roste Børneforsorg. 
                                                   
                                     X 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde Den 26-6-47 
 
  Formanden bød Velkommen, og oplyste at Sprøjtning af frùgttræer og Hækkene 
var endt efter at Træerne var Sprøjtet 3 Gange og Hækkene 2 Gange, , og oplyste 
at alt hvad vi havde sprøjtet med var lavet til af Nielsen Jyllands Frøhandel, saa vi 
kùnde være rolig for at det var som det skùlde være, men vi havde faaet en ½ 
Tønde Triùmf tilbage, Grùnden var at vi ikke kùnde færdes i Haverne, saa det 
blev for sent at sprøjte med Triùmf, men det er lige saa godt til næste Aar. 
Formanden oplyste at vi kom til at mangle en Mand til Sprøjtning da Sode ikke 
kùnde holde ùd til det. Formanden har hjùlpet Carlsen at sprøjte da der ingen 
var at faa, Ligeledes havde vi faaet alle vore Veje Grùset. Rosenholmsalle havde 
ogsaa faaet skønt det tilkommer Kommùnen. 
  Af Vand havde vi 1 Jùni brùgt 650 Kubikmeter;  ligeledes havde vi faaet Nye 
Meddelelsestavler i Kolonien, oplyste at Konsùlent Nielsen kom paa Besøg i 



Haverne den 2.7. det er Uheldig da Kasseren er Syg. Og Karlsen og jeg har 
Sommerferie, saa Jakobsen og Bennekov maa se at ordne det paa bedste maade. 
 
 
 
  Den 6-6-47 afholtes der Fællesbestyrelsesmøde i Haven, hvor følgende ting blev 
behandlet. Forlængelse af Lejemaalet for alle 3 Kolonier. Lommebogen man 
enedes om at fortsætte næsteAar og sørge for at faa flere Annonser saa den kùnde 
blive helt gratis for Medlemmerne. Kùnstgødning vi faar hele Mosegaards 
Tildeling.  Udflùgter enedes man om at holde samlet alle 3 Foreninger. De Veje 
som Kommùnen skal holde blev ogsaa drøftet, Ophængning af et Skab ved 
Marketenderen til Meddelser, derefter drøftedes en Forsikring hos Falk eller 
Zonen for alle 3 Kolonier, forkastedes, ogsaa Sprøjtning af Haverne blev drøftet; 
Viadùktvejen ùnder Statsbanen blev ogsaa drøftet, og Pedersen skùlde forelægge 
det for Kredsen. Og til slùt bad Formanden om at vi til næste gang vi skùlde have 
Kredsvalg om alle at stemme for at faa en Mand ind i Kredsbestyrelsen vi var nær 
ved sidste gang næste, næste gang skal det Lykkes, da det er paa tide at faa en 
mand ind paa Frederiksberg. 
 
  Referat fra 3.die Kredsformandsmøde den 11-6-47 
 
  Kredsformanden oplyste at Præmieùddelingen bliver i Amaliegade. Kredsen 
havde lejet det hele og Præmierne bliver Kageske og Gaffel alt i Nysølv. Forbùndet 
havde et Underskùd paa 25.000 Kr. mente at Kontigentet blev forhøjet til 3 kr.. 
Aarhùs Kommùne gav 5000 Kr. sidste Aar i Aar 2500 Under Protest fra Kredsen. 
Vi faar i Aar 3 Konsùlenter Solberg og Nielsen Jyllands Frøhandel, og en 
Havebrùgskonsùlent. Kùnstgødning bliver sikkert frigivet næste Aar. Cyklestien 
gennem Viadùkten blev ogsaa drøftet, men Formanden mente ikke , den blev 
aabnet førend de var færdig med at køre Fyld ùd, og den mangler 65000 
Kùbikmeter; der var blevet lovet at Kommùnens Ingeniører. H.P. Jensen og 
Kredsformanden skùlde komme ùd at se paa Tolstojsmindevejen og lade 
Formanden vide naar de kom Vejene var ogsaa paa Tale Angaaende Fyld af 
Slagger paa de af Kommùnen Forpligtigede Veje. 
  Lejemaalet blev ogsaa drøftet, da vi paa Mosegaardsgaardsjorden forlangte 
Lejemaalet forlænget til 25 Aar. Samtidi blev der paa Mødet kritiseret over 
Markùdvalget og man enedes om at gaa lidt mere bestemt frem, naar vi havde 
forpligtigelser maatte vi ogsaa have Rettigheder. Tilskùdet blev der ogsaa 
protesteret imod, da det vilde blive nedsat fra 5000 Kr til 2500 Kr., da der ikke 
var mere at drøfte slùttede Formanden Mødet. 
 
                     K. Bennekov 
                       Sekretær 
 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde Torsdag den 13-11-47 



 
  Alle var mødt, Formanden aabnede Mødet og gav Ordet til Sekretæren, der 
oplæste Forhandlingsbogen, som godkendtes. Derefter redegjorde Formanden for, 
hvad der var sket i Sommerens Løb. Vi har haft Besøg af Konsùlent Nielsen 
Jyllands Frøhandel, men der var alt for faa, som fùlgte med gennemgangen af 
Haverne, og det er kedeligt, at der ikke er flere, som har Lyst og Interesse for de 
mange forskellige Sygdomme, som kan være, og er i mange Haver, men vi haaber 
paa bedre Besøg næste Aar. Saa har vi haft Præmiebedømmelse, hvor følgende 
Haver blev ùdtaget. Have Nr 178-203-256- og Flidspræmie til Have Nr 227. Vi har 
Faaet Vejene belagt med Slagger, hvor det trængte, og Grùs paa alle Gangene, 
Rosenholmsalle har vi ogsaa grùset paa den halve Vejbane. Skønt det tilkommer 
Kommùnen at vedligeholde den; men det har ogsaa kostet 827,45 Kr. 
  Familien med de mange Børn, som har været til stor Gene for mange i Haverne i 
Sommer er flyttet til Viby den 28-9. Turbinevanding har jo været forbùdt det 
meste af Sommeren, men trods dette er der mange, som har brùgt Tùrbinerne 
alligevel, det er meget hensynsløst og kùnde have faaet til Følge, at vi kùnde 
risikere at faa l`kket Vandet over hele Kolonien, ligeledes er Afbrænding af Affald 
ogsaa forb`dt. Angaaende Kùnstgødning har vi søgt Gødningsnævnet alle 3 
Foreninger i Fællesskab og har faaet vor Tildeling, som kan faaes hos 
Marketenderen. Tilsyn med Vandet og Paasætning af Vandhanerne er overdraget 
til Rørlægger Mikkelsen Mosevang, da Sode ønskede sig fritaget, derimod ville han 
gerne beholde Bùskettet og Jùleglæden, hvilket tiltraadtes. Marketender Karl 
Sørensen havde Sølvbryllùp den 11-10. hvor Foreningen havde vist en 
Opmærksomhed. Jeg har faaet Kort fra Kredsformanden angaaende Stùdiekreds 
for Kredsens Medlemmer og har sat Opslag i Tavlerne. Saa har vi haft Besøg af 
nogle Kreatùrer i enkelte af vore Haver, og de har forvoldt en del Skade i 3 Haver. 
Vi har sendt Ejeren af Kreatùrerne Søren Loft, en Regning paa 60 Kr. Jeg har 
overværet Generalforsamlingen i Haveforeningen Engvang, hvor der blev vedtaget 
at give 3Kr. i Bøde for ikke betalt Haveleje en Maaned efter Forfaldsdagen. 
Formandens og Kasserens Løn var det samme som i 1940., derimod fik 
Sekretæren 25 Kr i Løn; Til slùt enedes man om at afholde Generalforsamling i 
Stjernekroen Fredag 28-11 Kl. 19.15 med følgende Dagsorden 
 
  Pkt 1 – Valg af Dirigent               
  Pkt 2 -  Forhandlingsbogen 
  Pkt 3 -  Regnskabet    
  Pkt 4 -  Beretning    
  Pkt 5 -  Valg af Formand    
  Pkt 6 -    -     -  1 Bestyrelsesmedlem 1 Revisor 
  Pkt 7 -  Bùdgettet for næste Aar 
  Pkt 8 -  Eventùelle Forslag 
  Pkt 9 -  Eventùelt 
 
                         Kr Bennekon 
                            Sekretær 
 
 



 
   Generalforsamling Fredag den 28-11-47 
Kl 19.15 i Stjernekroen. 
 
  Formanden aabnede Mødet og bød Velkommen og et særlig Velkommen til 
Formænd fra Mosevang og Engvang, og bad om Forslag til en Dirigent, valgt blev 
Pedersen Have Nr 164. Dirigenten takkede for Valget og oplæste Dagsordenen 
som lød 
            (  Se ovenstående dagsorden, Red. ) 
  Dirigenten gav derefter Ordet til Sekretæren der oplæste Forhandlingsbogen, 
som enstemmigt blev godkendt. 
  Pkt. 3 Regnskabet. Hertil fik Kasseren Ordet, mente ikke at det var nødvendig at 
oplæse Regnskabet da alle havde faaet et Trykket Eksemplar hvilket godkendtes. 
  Pkt. 4 Beretning og dertil fik Formanden Ordet. Formanden begyndte sin 
Beretning med Omtale af Kredsgeneralforsamlingen den 24-11-47., i Amaliegade. 
Efter Kredsformandens Beretning fik jeg Ordet, og bad Kredsen sørge for at den 
gravede Rende ved Tolstojsminde over til Engen, maa føres helt ùd ti Engen, da 
der ellers vilde blive Oversvømmelse i Vinter. Angaaende de 2500 Kr som Aarhùs 
Kommùne har frataget os i Tilskùd, maa jeg paa det dybeste beklage. Og haabe at 
Kredsen har protesteret mod denne Nedskæring. Og det er mig ùforstaaeligt at 
Byraadet kan gøre saadan noget, naar vi har hørt Borgmesterens og H.P. Jensens 
Forsikringer om, at de vilde hjælpe og støtte Kolonihavebevægelsen i Aarhùs, alt 
hvad de kùnde, men det, men et er at love, et andet er at holde men det er 
maaske den nye Økonomidirektør, som er skyld i Nedskæringen, jeg kan hùske 
en Erstatningssag, hvor han fradrog 20 %. Formanden gik derefter over til vor 
egen Beretning og begyndte med følgende. Da jeg denne Gang er paa Valg efter at 
have væretFormand for Foreningen i 7 Aar kùnde det være interessant, at 
foretage en lille Gennemgang, af hvad der er gaaet ùd og ind af Penge i saadan en 
Forening. Vi begyndte med en Gæld til Kredsen paa cirke 1000 K i 1940 for 
Slagger til Vejene Tjørn til Hækkene, og for Tjørnens vedkommende maatte vi, 
selv købe for 300 Kk, da mange af dem gik ùd i den tørre Sommer i 1940. Senere 
købte vi Slagger for 700 Kr og nù har vi igen købt for 7.650 Kr. Vandforbrùget ci 
2400 Kr, Kontingent til Kredsen ci 450 Kr. Kontingent til Forbùndet ci 1100 Kr. 
Jordleje til Aarhùs Kommùne ci 12000 Kr. Derforùden har vi købt en Sprøjte 200 
Kr Havesakse og Haandsprøjter, Pakning af Vandanlæg Beplantningen ved 
Hammelbanen. Lønninger til Formand og Kasserer, og mange andre Ting, og vi er 
ikke kommen til Medlemmerne mere end en Gang, og det var i 1940, da vi 
opkrævede 10 Kr. Og vilde gerne her sige, at vi indenfor Bestyrelsen har gjort alt, 
for at holde Udgifterne nede. Formanden omtalte derefter Vandet. Som vi jo alle 
ved, var det forbùdt at vande med Tùrbine i Sommer, men trods Opslag i Haverne 
og annoncering i Bladene var der flere af vore Medlemmer, som brùgte Tùrbine 
alligevel. Det kan man nartùrligvis ikke, naar det er forbùdt. Det kùnde være 
gaaet os ligesom i Havef. Aabrinken, som var lige ved at faa lùkket for Vandet, 
Kredsformanden maatte vistnok gaa i Forbøn for dem; men det kùnde være gaaet 
lige saa galt hos os. Nù maa alle Medlemmerne betale for de faa Stykker, som har 
brùgt Tùrbiner og Slanger for vi har et stort Vandforbrùg, tros Forbùdet. 
Formanden bad alle Medlemmerne, om til næste Sommer, hvis det blev forbùdt at 



vande med Tùrbine, saa at lade være. Formanden omtalte derefter Salget af Have 
Nr. 170, som havde skaffet baade ham og Bestyrelsen mange Kvaler og ærgelser 
og bad alle Medlemmerne hùske, at ingen Haver maatte sælges og overtages før 
Bestyrelsens Godkendelse. Formanden omtalte derefter Sprøjtningen, af 
Frùgttræer og Hække, og syntes, det havde virket godt, og heller ikke været for 
dyrt, da enhver betaler for de Træer, han har, Det var bare lovlig sent, vi kùnde 
komme i Gang. Vejret og Føret forhindrede os i at begynde førend omkring 1`ste 
April, og da kùnde vi ikke sprøjte med 12 %, men maatte nøjes med 6 %; men til 
næste Aar, haaber vi at faa begyndt noget før. Alt hvad vi har sprøjtet med, er 
blandet af Nielsen Jyllands Frøhandel. Formanden omtalte Vejene. Som vi alle 
kan se, er alle vore Veje belagt med Grùs, og nù skùlde de jo gerne holdes rene, 
og ligesaa maa vi ogsaa fjerne alle Tjørn, naar vi har klippet vore Hække, da det jo 
gaar ùd over Cyklegùmmiet. Alle Bladene fra Hækkene ligger over hele Vejen her i 
Efteraaret. Det maatte ikke gerne ske. De skùlde fjernes , det ser jo heller ikke 
godt ùd. Men Bestyrelsen haaber, at alle Medlemmerne vilde holde rent og pænt 
ùden for deres egen Have, til Pryd for hele Kolonien. Formanden omtalte ligeledes 
Renlig i Haverne og var godt tilfreds dermed, men der var jo nogle enkelte, der 
ikke var som de skùlde være; men han haabede det blev bedre næste Aar. 
Formanden havde ogsaa konstateret at, alle Haverne var Efteraarsgravet, og 
syntes det saa godt ùd. Formanden bad alle dem, som kørte Affald over paa 
Marken, da at køre det ù over Sporene, da det ikke saa godt ùd med en 
Skraldemødding i Kanten af Kolonien. Han omtalte ligeledes Konsùlentbesøget, og 
haabede, at der kom flere med næste Aar, da det er interessant at være med paa 
saadan en Gennemgang i Haverne. Formanden spùrgte om der var nogen, som 
havde M`lvarpe, i deres Have, skùlde de lade Bestyrelsen det vide, da Viby 
Kommùne lægger Gift for dem. 
  Fra Formandsmødet i 3`die Kreds, oplyste Formanden, at Aarhùs Kommùne, 
sidste Aar gav 5000 Kr., nù har de halveret Beløbet til 2500 Kr. Dette blev 
protesteret fra alle Sider. Ligeledes fik vi at vide at Forbùndet havde et Underskùd 
paa 25000 Kr, saa Kontingentet bliver m`ligvis sat op til 3 Kr pr Medlem, det skal 
behandles paa Kongressen til Sommer. Kalk og Kùnstgødning kùnde faaes hos 
Marketenderen og vi kan vist faa al det vi skal brùge i Aar; men hùsk at tage en 
Pose med, da det kniber med Emballage. Formanden omtalte Stùdiekredsen og 
anbefalede at tage med, og de kùnde melde sig til ham, omtalte ligeledes Dræning 
af nogle Haver, det var i Orden paa nær Nr 242; men der var skrevet til 
Markbetjenten angaaende Sagen. Formanden omtalte Ballet sidste Vinter, og 
syntes det var en Skam, at der ikke kom flere, da det var en ùdmærket Fest. 
Grùnden til at der ikke kom flere kùnde Formanden ikke forstaa. Men hvis det 
var Lokalerne i Stjernekroen ikke syntes om, kan vi jo flytte vore Fester, hvis vi 
skal have flere, et andet Sted hen, Bestyrelelsen kan jo ikke foreslaa Fest, naar 
Medlemmerne ikke vil møde op. Formanden omtalte ligeledes Aftagning og 
Paasætning af vore Vandhaner, som er overdraget til en Rørlægger for 80 Kr om 
Aaret. Grùndener, at Sode bad sig fritaget. Formanden gjorde Medlemmerne 
opmærksom paa, at der ikke matte laves om paa Anlæget, ùden at meddele det til 
Bestyrelsen, der skal sætte en Stophane paa mellem Foreningens og det Private, 
og hermed slùttede Formanden sin Beretning, men vilde besvare alle de 
Spørgsmaal, som maaske vilde komme ùnder Debatten. Til slùt takkede 



Formanden Bestyrelsen og alle Medlemmerne, for det gode Samarbejde i de 7 Aar, 
han havde været Formand, Og dermed gik Formandens Beretning til Diskùssion. 
M. Eriksen fik Ordet og mente, at Formanden bùrde give en Grùnd hvorfor 
Kommùnen havde nedsat Tilskùdet, og omtalte ligeledes Affaldet, og mente det 
var lovligt at brænde dette efter 1`ste Aùgùst. Chr. E. Nielsen gav Formanden 
Medhold i at et Forbùd skal respekteres, og omtalte Vandet og Vandingen, og 
mente, at dem der havde Vandetmed Vandkande, havde faaet Udbytte af dette, 
omtalte ligeledes Havesalget. Stophanerne og Sprøjtning af Træer og Hække. 
Angaaende Affaldet mente Nielsen, at Bestyrelsen kùnde have gjort noget, og 
lettet dem, som skal køre det over Skinnerne, ved at lægge en Planke over 
Sporerne. Angaaende Vejene mente Nielsen, at vi paa de Veje, vi havde Grùset af 
Kommùnens, kùnde faa Regningen refùnderet naar den blev tilstilet Byraadet paa 
den rette Maade, omtalte ligeledes Afbrænding af Affaldet, og Festen, vi havde, 
som en god Fest, men kritiserede Mùsikken. Vestergaard mente ikke, vi skùlde 
køre vores Affald bort. Vi skùlde selv br`ge det som Gødning.Formanden fra 
Mosevang opfordrede Medlemmerne til at benytte den brede Vej til al Kørsel, fra 
og til Haverne. Marketender Carl Sørensen mente ikke, vi kùnde faa nogen 
Godtgørelse for nogle af de Veje, vi havde grùset af Kommùnens. Efter at 
Formanden havde svaret de forskellige Talere, toges Formandens Beretning til 
Efterretning. 
  Pkt 5 Valg af Formand. Da ingen anden blev foreslaaet blev Formanden valgt 
med Aklamation, og det skete ved at alle rejste sig op. Formanden takkede for 
Valget. 
  Pkt 6 Valg af 1 Bestyrelsesmedlem. Da Jakobsen ikke ønskede Genvalg, blev 
følgende foreslaaet Nielsen Have 178. Eriksen Have 213. Nielsen blev valgt med 
13 Stemmer. Revisoren blev genvalgt. 
  Pkt 7 Bùdgettet. Kasseren oplyste, at vi for Eftertiden vilde fremlægge Bùdgettet 
for Generalforsamlingen, og redegøre for Regnskabet, vilde gerne have 
Medlemmerne til at ùdtale sig. Chr.E. Nielsen spùrgte, om det var anbefalet af 
Bestyrelsen, hvis det var dette, mente han, at dette kùnde godkendes, men mente 
det var for lille en Kassebeholdning. 5 a`6 Kr var passende. Formanden svarede, 
at naar vi kom med et B`dget, kùnde holde; men vilde jo gerne have at 
Medlemmerne kom med et andet Forslag, hvis de ikke var tilfredse. Eriksen 
mente at naar Bestyrelsen kom med et Forslag til Bùdgettet, kùnde det nok 
holde, og anbefalede at stemme for Forslaget, som derefter godkendtes. 
  Pkt 8 Kasseren vilde gerne have Indbetaling af Haveleje sat til November Maaned 
i Stedet for nù i Febrùar, og det blev vedtaget, der bliver saa to Indbetalinger i 
1948, en i Febrùar og en i November. 
  Pkt 9 Eventùelt. Sode klagede over Beskæringen. L. Christensen anbefalede 
Medlemmerne, at tage saa meget hjem af Haven som vel mùlig i Vinter, for at 
ùndgaa Tyveri. Formanden fra Mosevang oplyste, at hos dem var der forøvet 
Indbrùd i 10 Haver, men vidste ikke endnù om der var stjaalet noget. Chr.E. 
Nielsen mente ikke at Brand og Tyveriforsikring kùnde forhøjes. Da ikke flere 
ønskede Ordet, hævede Dirigenten Mødet og takkede for Ro og Orden. 
 
                 K. Bennekov 
                    Sekretær. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde 23-1-48- hos Carlsen 
 
  Alle var mødt. Formanden bød Velkommen og et særligt Velkommen til det nye 
Bestyrelsesmedlem Nielsen, og ønskede alle et Godt Nytaar med tak for det gamle. 
Han gav derfeter Ordet til Sekretæren, der oplæste Forhandlingsbogen, som 
godkendes.  
  Derefter tog Formanden Ordet. Paa sidste Generalforsamling blev der klaget over 
at der ikke var lavet saadn, at der kùnde køres over Sporene med Affald, dette 
ville blive ordnet. Chr.E. Nielsen mente at Aarh`s Kommùne vilde betale de Veje, 
som vi havde grùset af Kommùnens, naar det blev tilstilet Kommùnen paa rette 
Maade.Formanden oplyste at han havde tilsendt Kommùnen Regningen for 
Grùsning af disses Veje gennem 3`die Kreds. Ligeledes omtalte Formanden 
Nedskæringen af Tilskùdet til Kredsen, ønskede en Motivering for denne 
Transaktion. Jeg har indsendt Forespørgsel til Kredsen. 
  Der har været en Sag med Forsikringsselskabet angaaende Erstetning for Haver 
ødelagt af Kreatùrer. Jeg har modtaget den Erstatning som Haveejerne forlangte, 
og de har faaet Beløbene ùbetalt og alt er i Orden.. 
  Jeg har modtaget Vandregningen fra Kommùnen den 28-11. den var paa 432 
Kr. 
  Sprøjtningen blev ogsaa drøftet og man enedes om at begynde saa snart Vejret 
og Føret tillod dette, den 28-11 havde Formanden været ùde at se, om Haverne 
var i Orden, og var godt tilfreds med dem alle paa nær Nr. 159 men den havde 
været daarlig holdt hele Sommeren. Ligeledes oplyste Formanden at der var 
Oversvømmelse ved Tolstojsmindevejen over mod Engen, fordi Grøften ikke er 
gravet helt ùde til Engen, dette er nù bragt i Orden. 
  Saa har der været ? Formandsmøde den 20-1-48 hvor, Marketenderen Carl 
Sørensen var til Stede. Vi drøftede Lùkketiderne over Middagen og disse blev 



Ændret til Kl. 12.30-14.30 i stedet for før 12-14- og om Lørdagen fra 13-15, og 
hver Aften til Kl. 21. Carl Sørensen oplyste, at han fik 14 Kasser Øl om 
Maaneden, man enedes om at at lave et Skema for hele Sommeren med Felter og 
Datoer, saa det kùnde komme til at gaa saa retfærdig til som mùligt. Samtidig 
vedtoges at alle 3 Formænd skùlde have en Forhandling med Ceres, for om m`lig 
at faa en større Tildeling, og saa skrive til de andre Bryggerier om en bestemt 
Tildeling. Man enedes om at Marketenderen skal ligge med2 Ugers Ration i 
Beredskab.  
  Indkomne Klager over Frù Christensen blev ogsaa drøftet, og der blev lovet, at 
det skùlde blive ordnet. 
  Brødùdsalget blev ogsaa drøftet og Sørensen oplyste at Magdelenemøllerne vilde 
komme med forskelligt Brød hver Dag. 
  Beskæring og Sprøjtning blev ogsaa drøftet. Ligeledes Bal og Udflùgt i 
Fællesskab alle 3 Foreninger; Og Lommebogen som alle venter efter. 
  Knoth ønskede Forstander Islegaard herover til Foredrag og Lysbilleder, og man 
enedes om, at anmode Kredsen om at sørge for dette. 
  Ogsaa Konstgødningen blev drøftet, Carl Sørensen oplyste at alle havde faaet 
hvad de ønskede. Og nù var der kommet Svovlsùr Kali og Amonniak da der ikke 
var mere at drøfte slùttede Mødet. 
  Nogle Ansøgninger fra Alders og Invaliderentemodtagere om lempelse i Havelejen 
blev drøftet. Og alle fik bevilget et Beløb efter Bestyrelsens Skøn da der ikke var 
mere at drøfte, slùttede Formanden Mødet og takkede for saglig Behandling. 
 
                        K. Bennekov 
                              Sekretær 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde den 21-5-48 hos Formanden, 
 
Carlsen var fraværende paa          , - af Arbejde Formanden bød Velkommen og 
gav Ordet til Sekretæren, der oplæste Forhandlingsbogen, som godkendtes. 
Derefter aflagde Formanden Beretning, om det forløbne halve Aar. Formanden 
begyndte med Beskæringen, som der var stor Tilfredshed med, Havelejen var 
ogsaa gaaet godt ind. Lommebogen varede lidt længe, inden vi fik, det skyldtes 
visse Ting som vi skùlde have fra København, og det varede lidt Længe, 
Formanden oplyste at han havde henvendt sig til Bryggerierne, for at faa større 
Tildeling af Øl og Sodavand og havde faaet Lovning paa noget mere fra nogle af 
Bryggerierne. 
  Omtalte ligeledes Sprøjtningen, som det havde været lidt vanskeligt med, paa 
Grùnd af Vejret. Endnù  havde det regnet eller der var Blæst; der var begyndt 
med Vintersprøjtning den 13/2 og der blev sprøjtet med 10 % Karboliniùm. 
  Formanden oplyste, at han havde sendt en Regning gennem Kredsen til 
Kommùnen. Og den var betalt. Oplyste at Konsùlent Nielsen havde været i vores 
Haver, og afholdt Beskæringskùrsùs i alle 3 Foreninger, der var for lidt Tid, 
haaber at faa ham næste Aar 1 Dag i hver Koloni, oplyste at alle 3 Foreninger 
havde henvendt sig til Viby Komm. Angaaende Grùsning af Vejen ned forbi 



Gasværket hvilket blev lovet. Oplyste at Driftbestyren for Hammelbanen havde 
lovet at lægge en Egeplanke ved Overkørslen af Banen ved Gasværksvejen;. 
  Formanden var ùtilfreds med at enkelte Haver var laaset, og det var til stoe 
Gene, naar der skùlde sprøjtes, da Hækkene er saa høje. 
  Formanden aflagde Beretning fra Delegeretmødet i Aalborg, den 9-10-11- Maj, 
der var bl. Andet en stigning af Kontingent til Forbùndet til 3 Kr. 
  Formanden oplyste, at vi havde haft Besøg af Formanden for Mark`dvalget H.P. 
Jensen og Kredsformanden Fr. Jensen, der syntes godt om Haverne som var 
pæne og velholdte og roste vores smùkke Búsket. H.P. Jensen lovede at vi skùlde 
faa Slagger og Grùs paa de, af Kommùnens Veje og samtidig faa dem tromlet, 
efter nogen Diskusion af Formandens Beretning, slùttede Mødet og takkede for 
den saglige Behandling. 
 
                                       K. Bennekov 
                                              Sekretær 
 
 
 
Fællesbestyrelsesmøde den 23-5-48 i Stjernekroen. 
 
  Pedersen Havef. 1940 Aabnede Mødet og bød alle Velkommen, og oplyste, at 
Grùnden til dette Mødes Afholdelse var, at der kùnde komme et godt Samarbejde 
i Stand imellem disse 3 Foreninger, og at vi kùnde hjælpe og støtte hinanden paa 
alle Maader; bl. Andet ens Højde paa Hækkene og mange andre Ting. Formanden 
omtalte ligeledes Kongressens vedtagelse af Kontingentforhøjelse fra 175 til 300 
Kr pr Medlem, og Indenrigsministerens Udtalelse af Byggesituationen og 
Petroliùmsrationeringen og til Slùt omtalte Pedersen Marketenderspørgsmaalet og 
Udflùgten. 
  Knoth fik Ordet som første Taler til Formanden Indlæg, mente at vi fik for lidt 
Kùnstgødning; mente at Gaardmanden fik for meget til Skade for os, ankede over, 
at vi havde søgt om Penge for Grùs ùden at tale med Mosevang Knoth var ogsaa 
ùtilfreds med Uddelingen af Øllet. Lytjohan fik derefter Ordet, mente at vi skùlde 
have ens Leje af Haver, omtalte Vandet, og Frøhandelen, mente at vi skùlde støtte 
Jyllands Frøhandel, og mente at H.P. Jensen gerne vilde deltage i vore Fester hvis 
vi skùlde have saadanne, omtalte Petroliùmmet og var heller ikke tilfreds med 
tildelingen af Øllet, omtalte Kùnstgødningen, og Udflùgter ? anbefalede 
Mùndelstrùp. Knoth fik derefter Ordet. Og vilde ikke anbefale Mùndelstrùp for 
sine Medlemmer, mente at vi skùlde tage et Standpùnkt angaaende Ølordningen 
inden vi forlod dette Møde. Derefter fik Kasseren for Havefn 1940 Ordet, og 
redegjorde for Lommebogen, da det var ham som har ordnet dette, omtalte hvor 
vanskeligt det er tegne Annoncer, da ingen har flere Varer end de sagtens kan 
sælge dem ùden Annoncering. Der var tegnet Annoncer for 458 Kr og 
Lommebogen kostede 800 Kr. 
  Til slùt fik Pedersen Ordet og svarede Knoth og Lytjohan, og man enedes om at 
sende en Skrivelse til Marketender Carl Sørensen. Da ikke flere ønskede Ordet 
slùttede Pedersen Mødet. 
 



                                          K. Bennekov 
                                                  Sekretær 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde den 1-9-48 hos Formanden 
   
  Alle var mødt. Formanden bød Velkommen og gav Ordet til Sekretæren der 
oplæste Forhandlingsbogen som godkendtes; Derefter redegjorde Formanden for 
hvad der var sket i Sommerens Løb. For det første har vi faaet den længe ventede 
Tvangsskinne ved Gasværksvejen. Vanding med Tùrbine har været forbùdt en 
Periode i Sommer;  men trods dette ser man, at Folk brùger Tùrbinen alligevel, ja 
endda enkelte som kommer i Haven for længere Tid og sætte Tùrbinen i Gang og 
forlader Haven for længere Tid, det kan man ikke gøre. 
  Formanden omtalte ogsaa Hækkenes Højde og Sprøjtningen. 
  Dernæst omtalte Formanden en Klage fra Hammelbanen over, at baade Børn og 
Voksne cykler over Sporet ved Stien, ogsaa Stien over Banen omtalte Formanden 
den skal vi jo betale 75 Kr for at benytte; men Engvang betaler Halvdelen. Til Slùt 
omtalte Formanden Bûdgettet for næste Aar. 
  Man drøftede forskellige Ting af Formandens Beretning, blandt andet det store 
Forbrùg af Vand; Højden paa Hækkene, og man enedes om, at foreslaa 
Generalforsamlingen at sætte Højden paa Hækkene op fra 125- til 150 Cm. 
Sprøjtningen blev ogsaa drørtet, og man enedes om at sætte Prisen op fra 15- til 
20 pr Træ, for 3 Gange, Sprøjtning i alt 60 Øre Grùndet paa den store stigning af 
Sprøjtevæske. 
  Saagik man over til Behandling af Bùdgettet for næste Aar og det var ikke saa 
lige til da vores Økonomi var saa langt nede, som den kùnde taale at være, saa vi 
var klar over alle sammen, at der skùlde en Forhøjelse til paa næsten alle 
Pùnkter. Kontingentet var stegen, Vandforbrùget var saa stor, vores Vejfondt var 
Tom; Vi enedes om et Bùdget som vi vil foreligge Generalforsamlingen til 
Godkendelse, til Slùt enedes man om at afholde Generalforsamling den 15-10-48 
paa Stjernekroen Kl. 19, med følgende Dagsorden 
 
  Pkt   1 –  Valg af Dirigent 

- 2 -  Forhandlingsbogen 
- 3 -  Regnskabet 
- 4 -  Beretning 
- 5 -  Valg af Bestyrelsesmedlemmer 
-       Kasserer og Næstformand 
- 6 -  Valg af Revisor 
- 7 -  Bùdgettet for næste Aar 
- 8 -  Lovændring eventùelle Forslag 
- 9 -  Fastsættelse afLønninger 
- 10 -  Eventùelt 

  
  Derefter hævde Formanden Mødet og takkede for saglig Behandling. 
 



                                      K. Bennekov  Sekretær 
 
  ( OPLÆSES PAA GENERALF 25/10 1949 ) 
    Generalforsamling den 15-10-48 i Stjernekroen Kl. 19  
  
   Formanden aabnede Mødet og bød paa Bestyrelsens Vegne alle Velkommen, og 
bad om Forslag til Dirigent Christensen Have 198 blev valgt og oplæste 
Dagsordnenen, som lød  ( Se ovenstående. Red. Birthe have 147. ) 
 
  Dirigenten gav derefter Ordet til Sekretæren der oplæste Forhandlingsbogen som 
godkendtes. 
  Pkt 3 Regnskabet. Kasseren oplæste og redegjorde for det reviderede Regnskab, 
efter enkelte Forespørgelser godkendtes Regnskabet. 
  Pkt 4 Beretning. Formanden begyndte sin Beretning med en hjertelig Tak til alle 
Medlemmerne for den dejlige og rolige Sommer der var gaaet, og det gode Forhold 
og Forstaaelse mellem Medlemmerne og Bestyrelsen, skùlde man tage al ting 
med, som er sket i en Beretning, saa kùnde den blive lang, men det er jo ikke 
nødvendigt, da meget er ùden Betydning, samtidig med, at det meste fremgaar af 
Forhandlingsprotokollen.  
  Formanden omtalte Tvangsskinnerne over Banen ved Gasværksvejen som vi har 
ventet paa i 8 Aar, mendet er mùligt, at den bliver fjernet om Vinteren, da det er 
et vanskeligt Sted med Is og Frost. Samtidig advarede Formanden mod Cykling 
over Banen ved Stien, da det er meget farligt. 
  Formanden omtalte Konsùlent Nielsens Beskæringskùrsùs i Foraaret og oplyste, 
at til næste Aar vilde Konsùlenten komme en Søndag Formiddag i hver Kolloni og 
anbefalede Medlemmerne til at møde op da det er meget interesant, og hvis der er 
Medlemmer, som ikke selv vil beskære deres Træer, kan de blive skrevet op den 
Søndag der betales Haveleje, eller ved Bestyrelsen. Vi har Gartner Skive en meget 
dygtig Mand til at beskære.. Ham er vi inden for Bestyrelsen tilfres med. 
Formanden var ikke tilfreds med mødte Antal Medlemmer til Konsùlentens Besøg 
i Haverne, og det var var en Skam, da han er meget dygtig til at forklare alle Ting 
og paaviste Sygdomme. Og haabede at mange flere vil møde op til Gennemgang i 
Haverne til næste Sommer. Formanden omtalte Bùskettet som vi og mange andre 
er mægtig glade for, og vi har inden for Bestyrelsen talt om, om vi kùnde faa 
Aarhùs Kommùne til at overtage Bùskettet, naar Boldbanerne var færdige, 
samtidig oplyste Formanden at alle maatte plùkke Hygen i Bùskettet, men det 
skal være Voksne ikke Børn. Formanden redegjorde for Sprøjtningen, 
Frùgttræerne er sprøjtet 3 gange. Første Gang, med Vinterkarbolium, med af en 
Styrke af 12 %, næste Gang paa Grøn Spids med 4 % Svovlkalk og 3` Gang paa 
Tøt Klynger, med Svovlkalk Cinkarsenat og Kavasia, for, for alle 3 Sprøjtninger er 
Vædsken blandet og anbefalet af Nielsen Jyllands Frøhandel. Formanden og 
Næstformanden har foretaget Sprøjtningerne, men det er et meget ùtaknemligt 
Stykke Arbejde, og hvis der er nogen af Medlemmerne, som ønsker at overtage 
Hvervet bedes de melde sig inden vi skal begynde til næste Aar, og bad samtidig 
dem, som laaste derse Haver om at laase dem op inden den 15. Febrùar da 
Hækkene er saa høje at de ikke er til at skræve over. Formanden omtalte den 
store Betydning af obligatorisk Sprøjtning da alle Træerne jo blev sprøjtet; men 



det var jo ikke nemt at sprøjte alle Træerne paa en Gang og det var sommetider 
nødvendig med vilde Sorter, men det blev gjort saa hùrtigt som Vejret tillod dette. 
  Formanden oplyste at Præmiehaverne var ùdtaget, og det var gaaet til paa 
samme Maade som de tidligere Aar. Sidste Aars Præmietagere sammen med 
Bestyrelsen ùdpegede 8 Haver, hvorefter Konsùlenten ùdtog de 3 bedste, og det 
var Have Nr. 149 – 169 – 239 og en Flidspræmie til Have 146. 
  Formanden omtalte det store Vandforbrùg, som vi har haft de to sidste Aar, det 
er næsten 3 dobbelt, vi maa se om ikke det kan sættes noget ned, Omtalte hvor 
farligt det er at brùge Slkange Og Tùrbine naar det er forbùdt at brùge disse, 
omtalte den store Kontingentforhøjelse til Forbùndet. 
  Formanden omtalte derefter vore Haver og Veje, og sagde, at vi var blevet rost af 
baade Viseborgmester H.P. Jensen og de forskellige Konsùlenter som havde 
besøgt Haverne i Sommer. Formanden syntes ogsaa de var velholdte om 
Sommeren men knap saa godt om Efteraaret, og mente, at det saa godt ùd at en 
Have var pæn ren enten det var Sommer eller Vinter, ogsaa Vejene og Hækkene 
maa holdes i Orden, og hùsk, at rive alle Tjørnene sammen op efter Klipning af 
Hækkene. 
  Formanden oplyste, at vi havde haft Besøg af Kredsformanden Fr. Jensen og 
Viseborgmester H.P. Jensen. Begge ùdtalte sig meget rosende om vores Koloni og 
særlig vores Bùsket. De lovede os Slagger og Grùs paa Aahavevejen; men det er 
ikke kommet endnù. 
  Formanden omtalte Sparekontoen og anbefalede den, da det er en let og god 
maade at betale sin Haveleje paa. Formanden omtalte ogsaa Affaldet, og sagde at 
det skùlde bringes helt over til Engen paa den anden Side af Sporerne.  
  Formanden oplyste at vi havde betalt Kontingent til Kommùnen og Forbùndet, 
og ekstra Kontingent  til Forbùndet og Kontingent til 3 Kreds. Vandforbrùget og 
alt Grùs til Vejene er betalt til den fastsatte Tid, saa vi har ingen Gæld til nogen. 
  Angaaende Lommebogen kommer den igen i Aar. 
  Formanden omtalte ogsaa den knappe Øltildeling og haabede, at det blev bedre 
næste Aar, omtalte Stien ved Hammelbanen, den har Gaardmanden solgt til 
Manden, som har købt Grùnden, og af ham har vi lejet Færdselsret sammen med 
Engvang for 75 Kr om Aaret.Vi har sat Bomme for, der maa ikke Cykles over 
Banen. 
  Angaaende Gødning har vi faaet i Forhold til andre Foreninger, og til næste Aar 
bliver der sikkert Gødning nok. 
  Formanden oplyste at Hovedpùnkterne fra Delegeretmødet i Aalborg i Sommer 
var bl. Andet Kontingentforhøjelse til Forbùndet da dettes Økonomi var meget 
daarlig, paa Grùnd af Havebladets Fremstilling og Forsendelse med Postkontoret 
var steget, og koster nù smaa 100,000 Kr. ( er , èt sat forkert ? Red. ), samt højere 
Løn til Formand Kontorhold Forretningsfører og mange andre Ting bl.a. 
Oprettelse af et nyt Kartotek. Det blev vedtaget, at forhøje Kontingentet fra 175 til 
300 Kr med tilbagevirkende Kraft i et Aar, saa det blev et Ekstrakontingent paa 
163 Kr for vores Koloni det havde vi jo ikke regnet med, da vi laa vores Bùdget 
sidste Aar. 
  Indenrigsminister Jensen Smorùm var tilstede, og lovede mere Petroliùm til 
næste Aar, med Byggematrialer og Tilladelse til at brùge gl. Materialer. 



  Det var ogsaa paa Tale at Forbùndet selv skùlde prøve at forsikre  for Tyveri og 
Brand; men det er ikke i Orden endnù. 
  Formanden oplyste, at der vil blive afholdt Stùdiekreds i Havebrùg i Lighed med 
sidste Aar og anbefalede Medlemmerne at tilslùtte sig denne, da det er gratis. 
Henvendelse om Deltagelse meldes til Bestyrelsen. 
  Formanden slùttede sin Beretning med en Tak til Bestyrelse og Medlemmer for 
godt Samarbejde i den forløbne Sommer. Da ingen ønskede Ordet til Formandens 
Beretning toges den til Efterretning. 
  Pkt 5 . Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer de afgaaende var Kasseren og 
Næstformanden, de blev begge genvalgt. 
  Pkt 6 . Valg af Revisor Chrestensen blev genvalgt. 
  Pkt 7 . Bùdgettet. Dertil fik Kasseren Ordet og nævnede de Kontingentforhøjelser 
som foreslaaet af Bestyrelsen, og de lød saadan 
 
    ( Se næste side, red. ) 
 
 
                             HAVELEJE 
  Kontingent til Forbùndet, Kredsen og Foreningen    8 Kr Før 4 
  Vandafgift                                                                8 Kr 
  Vejfondet                                                                  5 Kr 
  Ekstra Kontingent til Forbùndet                            125 Kr 
  Derefter tog Formanden Ordet til Bùdgettet og oplyste, at Grùnden til den store 
Stigning af kontingentet var bl.a. Forhøjelse af Kontingent til Forbùndet 164 Kr 
Vandforbrùget som sidste Aar var paa 210 Kr; men i Aar 685 Kr vores Sprøjtning 
er ogsaa dyrere end vi havde beregnet, og saadan er der flere ting, men jeg 
indrømmer, at vores Bùdget for sidste Aar var for lille, men jeg mente jo at 
Priserne havde naaet Toppen, og skùlde gaa den anden Vej, men det var ikke 
Tilfældet, men vi har dog ikke Underskùd i Kassen. Formanden fortsatte: ” Alle 
vores Veje er belagt med Slagger og Grùs og det har vi gjort paa et Aar, det 
kostede 960 Kr. Det var Meningen, at kùn Halvdelen af Vejene skùlde have sidste 
Aar, og den anden Halvdel i Aar. Og Grùnden var den; at de Medlemmer som ikke 
skùlde have haft paa var Utilfredse, og derfor fik de alle sammen; men vi maa 
have Penge at arbejde med, saa jeg vil anbefale Medlemmerne at stemme for det 
af Bestyrelsens Forslag til Bùdgettet. Der var mange som Havde Ordet til 
Bùdgettet Jakobsen Have 230 mente at der kùnde spares en Del ved 
Præmieùddelingen, M. Rasmùssen mente at vi skùlde lade Vandhanerne sidde 
om Vinteren og saa spare dette Beløb en Rørlægger skùlde have. Jakobsen Have 
160 mente vi skùlde spare Lommebogen. Brøjner mente, at alle selv skùlde tage 
deres Vandhaner af om Efteraaret, og aflevere dem til Formanden. Der blev stemt 
om Vandhanerne, det blev vedtaget at de skùlde blive siddende om Vinteren, men 
paa Medlemmernes eget Ansvar. Formanden svarede de forskellige Talere. Og saa 
gik Bestyrelsens Forslag til Bùdgettet til Afstemning og det blev vedtaget. 
  Pkt 8 Lovændring. Bestyrelsen foreslaar Følgende Lovparagrafer Ændret. 
 
  Prg 3 Ændres Konting. 4 Kr om Aaret til nù 8 Kr om Aaret.  Vedtaget 



  Prg 7 Ændres til; Hækkene langs Vejene skal klippes 3 Gange Aarligt. Første 
Gang senest 1`ste Jùni anden Gang 15 Jùli 3`die Gang 1`ste September. Højden 
maa ikke overstige 150 centimeter og 35 cm bred i Bùnden og 10 cm bred i 
Toppen, og Skjældhække maa ikke overstige 150 cm i Højden.  Vedtaget 
  Prg 12 Afbrænding af Affald o-s-v mellem Kl. 9 Form og Kl 20 Efterm, maa ikke 
finde Sted i Tidsrùmmet fra 1`ste Maj til 31-Jùli mellem Kl 9-Form og Kl-6- 
Morgen.  Vedtaget 
  Prg 13 Jordleje Kontingent. o-s-v- Ændres fra 1`ste Søndag i Febrùar til 1`ste 
Søndag i November og Syge, arbejdsløse og aldersrentenydende Medlemmer der 
ansøger om Lettelse i Havelejen ændres fra 15 Febrùar til 1`ste Oktober. Vedtaget 
  Prg 14 Andet Afsnit ændres til: Parkering i de smalle Veje er forbùdt henvises til 
5 Meter Vejen. 
  Pnk. 9.  Lønninger. Da Formanden og Kasseren ikke ønskede Forandring i 
Lønnen blev det samme Løn som før, til baade Formand og Kasseren. 
  Pnk 10 Eventùelt 
  Da Kredsformanden var kommen til stede, bad Formanden, om ikke han kùnde 
give os nogle Oplysninger, og det lovede han. Dirigenten gav Jensen Ordet med 
det samme. Kredsformanden oplyste at Aahavevejen skùlde være gennemført og 
være færdig i 1949, om det holder Stik tùrde han ikke garantere for. 
Kredsformanden syntes ikke, at vores Vandforbrùg var saa stort og oplyste 
samtidig hvor farligt det kùnde være, at vande med Slanger og Tùrbiner, naar det 
var forbùdt; Gav et Eksempel fra Haveforeningen Aabrinken. Omtalte Byplanen 
for Aarhùs Kommùne, omtalte alle disse Haver, som skùlde forsvinde, og Haver 
som eventùelt kùnde blive permanente Haver, og der var 1940 imellem. Omtalte 
Haverne i Skovlùnden, som havde faaet deres Lejemaal forlænget til 1962. 
Omtalte Haverne ved Langenæs, som vilde forsvinde i løbet af nogle Aar. Ligeledes 
oplyste Kredsformanden at der var Standardhøjde paa Hækkene 150 cm Høj. 35 
cm. I Bùnden. 10 cm bred i Toppen, og oplyste at Aarhùs Kommùne havde lejet 
Laden ved Marketenderiet, og dem kùnde de 3 Haveforeninger benytte. M. 
Rasmùssen Have 138 ankede over al det Affald. bl.andet Jern Glas og meget 
andet som Aarhùs Kommùne kørte paa Aahavevej. Jakobsen Have 149 mente, at 
der kùnde gøres noget ved Vejen for Regnskyl, som vi havde haft flere Gange i 
Løbet af Sommeren, hvor det tog alting med baade Sand og Slagger, og det var jo 
ikke saa rart at faa ned i sin Have. Efter at Formanden havde svaret de forskellige 
Talere slùttede Dirigenten Mødet og takkede for Ro og Orden. 
 
                                   K. Bennekov 
                                        Sekretær. 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde den 26-11-48. hos Bennekov 
 
  Alle var mødt. Formanden aabnede Mødet, bød Velkommen og gav Ordet til 
Sekretæren, der oplæste Forhandlingsbogen, som godkendtes. 
  Derefter tog Formanden Ordet og aflagde Beretning fra 
Kredsgeneralforsamlingen Tirsdag den 16-11-48-Kredsformanden oplyste, at alle 



Representanterne fra Aarhùs var imod den store Kontingentforhøjelse, men det 
hjalp ikke noget, det blev vedtaget med stor Majorietet. Af Kredsformandens, 
Beretning var ikke andet, som havde Betydning for os, end som vi hørte til vores 
egen Generalforsamling af Kredsformanden. Formanden oplyste at han havde 
lùkket for Vandet, og ligesaa for alle private Stophaner, samt skrevet til et 
Medlem angaaende Efteraarsrengøring af sin Have, oplyste ligeledes at 
Præmietagerne var inviteret til en Kop Kaffe sammen med Bestyrelsen som 
vedtaget paa Generalforsamlingen den 15-10-48. Kasseren omtalte Lommebogen 
og oplyste, at den var lovet os til Nytaar, men Kasseren vilde ikke garantere for at 
det holdt Stik. Nielsen omtalte Bùskettet og mente, at det var Gavn at grave 
imellem Træerne. Formanden mente ikke at vi kùnde belaste Bùdgettet med dette 
Beløb, efter at Medlemmerne havde manet til Besparelse af Foreningens Penge. 
Da det sikkert vilde koste imellem 100.-150 Kr og mente, at vi skùlde lade det 
vente til næste Generalforsamling. Da Pladsen til Renholdelse af Bùskettet blev 
opslaaet ledig og kùnde søges af alle Medlemmerne. Bestyrelsen vedtog den 7-11. 
at lade afholde et Ande og Gaasespil i Stjernekroen Mandag den 20-12-48-Kl. 7, 
til at ordne dette blev Bennekov og Nielsen valgt, og det blev drøftet paa 
Bestyrelsesmødet. Det var alt sammen i Orden, vi havde faaet Polititilladelse, og 
Fjerkræet var købt, der var købt 25 Ænder og 5 Gæs af Prima Kvalitet, og Hans 
Hansen skùlde raabe op, saa det hele var i Orden. 
  Og derefter omtalte Formanden Generalforsamlingen den 15-10-48, som ikke 
gik saa godt, som den skùlde og bùrde have gjort. Det var mest over vores Bùdget 
for Aaret 1949, der blev kritiseret over, men efter min Mening var vi jo ikke Herre 
over dette, for Eksempel det store Vandforbrùg i 1948 med en Stigning fra alle 
foregaaende Aar fra ca. 200 Kr til et Forbrùg for 685 Kr. Det kan der ingen 
Bùdgetlægning staa for; Samt en Stigning af Kontingent til Forbùndet, 
Ekstrakontingent til Forbùndet for 1947-48- 174 K og for1948-49. 393 Kr. Det 
var der ingen der kùnde forùdse, da vi lagde bùdgettet for 1948. 
  Generalforsamlingen vedtog ligeledes at opsige den Mand, vi havde til at passe 
vores Vandanlæg. Prisen var 80 Kr om Aaret for at lùkke for Vandet om 
Efteraaret, og tappe Vandet af alle Rørerne og de ca. 20 Aftapningshaner, som 
skal lùkkes op og lùkkes igen, samt pakke Haner hele Sommeren. Da Efteraaret 
kom kùnde jeg selvfølgelig ikke forsvare at lade vort Vandanlæg bùndfryse, og tog 
saa selv ùd og ordnede hele Anlæget for Vinteren jeg havde ventet, at der var 
kommet nogle af de Medlemmer, som holdt paa, at det ikke maatte koste noget at 
holde Anlæget i Orden, men der kom ingen, der var ingen der ønskede at arbejde 
gratis. De Herrer maa dog tænke paa hvor dyrt det kùnde have blevet, hvis vi 
havde ladet Vandet staa i Ledningerne. Som vi ved staar det i Loven, at 
Bestyrelsen har Ret til at antage Hjælp til Pasning af Vandanlæget. Saa jeg kan 
selvfølgelig ikke lave alt dette Arbejde med Anlæget helt Gratis. 
  Samtidig var der ogsaa en anden Ting, som var skyld i at vores Bùdget ikke 
kùnde holde, og det var vores Veje. Vi havde bestemt inden for Bestyrelsen, at 
belægge Halvdelen af Vejene med Grùs, det vilde koste ca 500 Kr. Men saa var 
der nogle af vore Medlemmer, som kritiserede over at de ikke fik Grùs paa deres 
Veje, og det var der jo ikke noget at sige til, og i stedet for 500 Kr kom vi af med 
985. Kr. I stedet for at grùse Vejene i 2 Aar har vi gjort det paa 1 Aar. Men det har 
Bestyrelsen da ingen Skyld i. I det hele taget synes jeg ikke, at Bestyrelsen 



fortjener den Behandling, og den Kritik, som fandt Sted paa denne 
Generalforsamling. Jeg ved at vi inden for Bestyrelsen altid har gjort vort bedste 
for at holde Udgifterne saa langt nede, som mùligt, men alt er jo blevet dyrere; 
Men de ùforùdsete Udgifter, dem kan vi ikke svare for. Som Medlemmerne kan se 
af denne Redegørelse, synes jeg ikke, at den sidste afholdte Generalforsamling var 
nogen værdig. En god og saglig Kritik, har ingen ansvarlig Foreningsmand noget 
imod, men smaatskaaren Kritik og Nedskæring paa Ting, som maa foretages 
indenfor en Forening, og en Kritik fra et Medlem over Ting, han selv har været 
med til at vedtage, der maa jeg paa det bestemteste tilbagevise, som ùtilbørlig, og 
af andre som ogsaa kritiserede og talte om Besparelser, ønskede selv, at der 
skùlde kostes paa Vejen ùden for deres egne Haver, og efter er der mange , som 
kùnde trænge til det samme, og det vil blive dyrt. Angaaende vor Haveleje, 
Vandafgift, Kontingent og Vejfond, da ligger vi ikke højere end vore 
Naboforeninger, og har altid lagt ùnder de fleste Foreninger. 
  Der var enkelte, der ùdtalte paa samme Generalforsamling at det snart ikke 
kùnde betale sig at have en Have. Det maa jeg paa det bestemteste tilbagevise, 
naar man af et Bed Løg kan avle saa meget, at man deraf kan betale sin Haveleje; 
Derforùden avle mellem 4 og 500 Pùnd Frùgt forùden alt andet. 
  Til Slùt vedtog Bestyrelsen følgende 
  Angaaende Generalforsamlingen den 15-10-48. at tilføre Forhandlingsprotokol- 
len. 
 
  Som Bestyrelsen for Haveforeningen af 1940 er det med Bekymring vi har 
drøftet Generalforsamlingens Beslùtning, bl.a. Inddragelse af Lommebogen; da vi 
saa skal have Love trykket, og det vil sikkert ikke blive billigere end Lommebogen, 
og den næste Vedtagelse af Besparelsen paa Vandanlæget Oplùkning og 
Tillùkning; samt Vandhanernes Aftagning til Trods for, atBestyrelsen ifølge 
Lovens Prg 20 har ret til at antage en Mand til Aabning og Lùkning af Vandet, og. 
m.a. Ligeledes Besparelse ved Præmieùddelingen samt fremmødte Medlemmers 
Holdning over Bùdgettet for 1949, trods Bestyrelsens ùdførlige Oplysning om, 
hvad Pengene gaar til. 
  Da ikke flere ønskede Ordet slùttede Formanden Mødet og takkede for saglig 
Behandling 
 
                                     K. Bennekov 
                                         Sekretær 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Godt Nytaar ! 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde den 15-3-49 hos Kasseren 
 
  Alle var mødt. Formanden aabnede Mødet ønskede alle et godt Nytaar. Og gav 
derefter Ordet til Sekretæren,der oplæste Forhandlingsbogen, som godkendtes. 
Derefter tog Formanden Ordet. Paa Kredsbestyrelsens MødeMøde lovede Fr. 
Jensen at indkalde Carl Sørensen til Møde sammen med de 3 Formænd fra Viby 
Mosegaard, dette skete den 22-2-49, vi 3 Formænd kom med alle de Besværinger 
vi havde. Baade Drikkeriet og Fordelingen af Øl og Kùnstgødningen. Derefter fik 
Carl Sørensen Ordet. Han var meger vred over den Skrivelse, han modtog efter 
sidste Fællesbestyrelsesmøde, og det var særlig mig, det gik ud over, men det var 
maaske fordi det var mig, der sendtte den, men Sørensen mente i øvrigt at til 
Sommer vilde det ganske sikkert blive bedre med Øl, og det er der den meste 
Utilfredshed begynder 
Angaaende Kùnstgødning kùnde vore Medlemmer faa alt det, de vil have, og 
Prisen var ikke større end i Jyllands Frøhandel, ved større Partier endda billigere. 
Lovede at der ikke skùlde finde Drikkeri Sted i Lokalerne. Men ingen kùnde 
forbyde ham at have Gæster i hans Privatlejlighed. Mit Privatliv vil jeg have Lov til 
at have. Mente ellers at han altid var villig til at hjælpe og laane Medlemmerne 
Plads i Laden til Vasketøj, og det vil han blive ved med, og haabede samtidig at 
der skùlde blive et godt Forhold mellem alle paa Viby Mosegaard. Derefter sagde 
Lytjohan at de havde tænkt paa at oprette et Marketenderi i Engvang. Saa fik 
Kredsformanden Ordet, og oplyste, at der efter Kontrakten med Aarhùs Komm og 
3`die Kreds, maatte der ikke findes mere endt Marketenderi paa Viby Mosegaards 
Jord, og Carl Sørensen er Indehaver af Borgerskabet og Spiritùsbevillingen. Og 
anbefalede og bad os komme godt til rette herùde, og Carl Sørensen fik Besked 
om, at der ikke maatte finde Drikkeri Sted i de Lokaler, hvorfra der sælges Varer 
til Medlemmerne. Efter lang Diskùsion, som til Tider var ret skrappe hvori alle 
deltog, og til sidsy toges alle Faldne Ord, til Efterretning. 
  Formanden omtalte Sprøjtningen som jo snart er paa tide at faa begyndt efter 
Aftale med Nielsen Jyllands Frøhandel har vi ùndladt at sprøjte med Triùmf i Aar 



da Nielsen ikke mente at at Træerne kùnde taale dette 3 Aar i Træk, og vore 
Træer og Stammer er jo rene og pæne. I Stedet skùlde vi saa sprøjte paa grøn 
Sida med Mentin og Blaasten, Hækkene sprøjtes med det samme, Jeg har købt 
hvad vi skal brùge, og det er kørt ùd til Marketenderen. Jeg har den 14/3 smùrt 
og efterset Sprøjten den er i Orden. Jeg har ogsaa købt og paasat et nyt 
Straalerør, som er længere end det gamle, da vore Træer jo vokser, kan vi ikke 
naa med gamle. Saa nù kan vi begynde, naar Vejret tillader det, Formanden 
fortsatte; det sidste, vi slùttede med i – det gamle Aar, var Ande og Gaasespil i 
Stjernekroen som jo fik en meget ùbehagelig Overraskelse idet vi den samme 
Dags Aften fik at vide, at dette Fjerkræ, vi havde købt i Oktober Maaned, ikke 
kùnde leveres fordi, det ikke kùnde skaffes, det var jo ikke nemt at skaffe 
ordentlig Fjerkræ paa 3 Timer; men vi matte tage, hvad vi kùnde faa; det gik jo 
ogsaa, men det var jo ikke disse Varer vi havde haabet og ønsket at faa.. 
  Skive har været ùde at beskære Træer, jeg har været ùde at se efter, og jeg kan 
ikke andet end rose hans Arbejde, og jeg tror han er meget Samvittighedsfùld. 
  Formanden omtalte vore Veje, som jo visse Steder trænger til Slagger og Grùs, 
og det blev vedtaget at undersøge hvor de trængte. Carlsen blev valgt til at ordne 
alt med Slagger og Grùs. 
  Oplùkning af Vandet blev overdraget til Formanden, da han ved bedst hvor 
Hanerne sidder, men vilde have sin Betaling for Arbejdet som blev bevilliget. 
  Formanden omtalte til Slùt Lommebogen som han var ked af, at 
Generalforsamlingen havde vedtaget, ikke at fortsætte med til næsre Aar, da jeg 
synes Tanken er god, og mange synes om Bogen, og Prisen kan der jo ikke siges 
noget imod. 
  Formanden oplyste at han havde været tik Generalforsamling baade i Mosevang 
og Engvang og begge to Foreninger vedtog at beholde Lommebogen. 
  Efter nogen Diskùsion af forskellige Ting bl.a. Sprøjtning af Frùgttræer, det 
vedtages at sprøjte 3 Gange. Første Gang paa grøn Spids, anden Gang, paa tæt 
Klynge, tredje Gang paa Ballongstadiet. Der blev ligeledes vedtaget følgende. Hvis 
det blev forbùdt at vande med Tùrbiner i Sommer maatte det overholdes meget 
nøje, Overholdelse af Forbùdet vilde medføre Lùkning af Vandet for dem som 
overtræder Forbùdet, da det ikke var mere at drøfte, slùttede Formanden Mødet, 
og takkede for saglig Behandling 
 
                           K. Bennekov 
                                Sekretær 
 
 
  Bestyrelsesmøde den 25-6-49 hos Formanden 
 
  Alle var mødt. Formanden bød Velkommen og gav Ordet til Sekretæren, der 
oplæste Forhandlingsbogen, som godkendtes, derefter omtalte Formanden et 
Kùrsùs paa Islegaard, som kùnde søges af alle Haveforeningens Medlemmer, der  
kùnde komme 2 med fra Kredsen, det blev vedtaget at ophænge det i Tavlerne. 
  Derefter redegjorde Formanden for hvad der var sket siden sidste Møde. Paa 
sidste Møde vedtog vi at gaa en Tùr igennem hele Kolonien til Eftersyn af Haver 
og Veje, og dette foretog vi den 30-3-. Der var 4 Haver som ikke var i Orden. Vi 



bestemte at skrive til vedkommende Ejere om at faa Forholdet bragt i Orden, 
hvilket skete. Til Vejene bestemte vi at købe Slagger og Grùs paa de mest ùdsatte 
Steder. Dette er sket men vi kommer til at lægge Rør ùnder Vejen ved 
Rosenholmsalle da Vandet skyller alt væk. 
  Vi har nù sprøjtet 1`ste Gang, vi begyndte den 16/3 det var saa snart vejret 
tillod det. Vi brùgte Væske der efter Raad fra Nielsen, Jyllands Frøhandel bestod 
af 18 % Mentin 3 % Blaasten. 2den Sprøjtning begyndte den 10/5 ; det var ikke 
mùligt paa Grùnd af Regn og Blæst at faa begyndt før. Blandingen bestod af 
Bladan Blyarsenat og flydende Væske Bùisol. Jeg har jo selv maattet lùkke op for 
Vandanlæget i Foraaret, og der var mange Uregelmæssigheder mange Medlemmer 
havde taget Hanerne af, selv om det var vedtaget paa Generalforsamlingen at de 
skùlde blive siddende om Vinteren, der maatte jeg saa sæte Propper i, Nogle 
havde lavet om paa Vandanlæget og glemt at lùkke Hanerne i Køkkenet, det var 
Have Nr. 224. der maatte jeg brække ind for at faa Hanen lùkket. I en Have var 
Ledningen lag ned middt i Haven og ingen Hane eller Prop, og ingen Stophane sat 
i , som Loven byder, og saa var der en 6-7 Steder, hvor jeg maatte sætte Propper 
i, det giver meget Arbejde med Oplùkningen. Jeg tror det bliver nødvendigt at gaa 
alle Hanerne igennem og se efter, hvor der er lavet om paa Anlæget, og om der er 
sat Stophaner mellem Foreningerne og det Private. Det eneste der var i Vejen med 
Anlæget, var en Stander, der var itù den kostede 3,50 Kr. Formanden oplysre 
ligeledes, at han havde haft 6 Timers Arbejde med at bære Affald over paa 
Skrænten og brænde dette, det er dog for galt, fortsatte Formanden at 
Medlemmerne ikke selv kan bære deres Affald helt ùd, men, læsse det af lige ved 
Vejen. 
  Formanden havde talt med Sode angaaende Skilte i Bùdskettet men mente ikke 
det var nødvendigt, da det er blevet saa tæt. Paa Gr`nd af Alder bad Sode sig 
fritaget for at passa B`dskettet, men vilde gerne fortsætte med Jùleglæden. 
Formanden oplyste at der var gaaet en Vandhane itù i Have Nr 143 det var i 
Orden, mente at vi til næste Generalforsamling skùlde have et Forslag frem om 
Lisbjerggrùs paa vore veje, men vi maa have en Ekstrabetaling for hver Have, nù 
maa vi have regnet ùd hvor meget Grùs vi skal brùge og hvad det koster leveret i 
Kollonien. Og en Mand til at være til Stede og modtage hvert Læs med tilhørende 
Kontrolsedel, og saa kan han i Ventetiden sprede Grùset. Jeg tror det kan betale 
sig. 
  Den 21/6 havde vi Konsùlentbesøg. Der var ikke mødt mange, men ved 
Gennemgangen var der mange Forespørgsler til Konsùlenten. Konsùlentbesøget 
var bekendtgjort i god Tid i Opslagstavlerne. 
  Præmiebedømmelsen foregaar den 5/7 Kl. 19.30 det bliver Konsùlent Solberg.  
  Efter nogen Diskùsion af forskellige ting slùttede Formanden Mødet, og takkede 
for saglig Behandling 
 
                                     K. Bennekov 
                                           Sekretær 
 
 
  
 



 
 
 
 Bestyrelsesmøde den 28-9-49 hos Bennekov 
   
  Alle var mødt. Formanden aabnede Mødet og gav Ordet til Sekretæren, der 
oplæste Forhandlingsbogen, som godkendtes. 
  Derefter oplæste Formanden nogle Skrivelser fra Aldersrentenyderne om Hjælp 
til Haveleje, hvilket bevilligedes. Formanden oplæste nogle Skrivelser fra 
Haveejere som ikke havde holdt deres Haver i Orden. For nogen Tid siden var 
Bestyrelsen paa Gennemgang i Haverne, og der var enkelte haver, som saa 
fordelige ùd, og Bestyrelsen enedes om at sende disse Haveejere en Skrivelse, om 
at holde deres Have i Orden, hvis de fortsat vide være Medlem af Kolonien, hvilket 
de alle sammen lovede.  
  Formanden oplæste en Skrivelse fra Knoth Mosevang angaaende 
Forsamlingshùs ved Marketenderen. Efter nogen Disusion enedes man om at 
forelægge Skrivelsen for førstkommende Generalforsamling ùden Anbefaling.  
  Bestyrelsen har været ùde at bese Vejenei Kolonien og mener, at de trænger til 
Grùsning. Formanden har faaet en Pris ar Kørsel af Grùs og Bestyrelsen enedes 
om at forelægge for Generalforsamlingen. Formanden oplyste, at Sode ikke kùnde 
passe vores Bùsket mere da han ikke kùnde holde ùd, til det længere. Bestyrel- 
Sen enedes om, at opslaa Pladsen ledig til næste Aar, og den kan søges af 
Koloniens Medlemmer. Nielsen mente at vores Bùsket er for dyrt og mente at vi 
kùnde faa noget tilskùd til Pasning af det paa en eller anden maade. Formanden 
svarede Nielsen, og mente, at vi maaske kùnde faa Kommùnen til at overtage det 
naar Marselisbùlevard blev ført forbi Kolonien. Kredsbestyrelsen og 
Viseborgmesteren har lige været paa Rùndtùr i flere Kolonier, og har ogsaa beset 
vores Koloni, og Formanden talte med Viseborgmesteren om Bùskettet. Viseborg- 
Mesteren stillede sig ret forstaaende over for Spørgsmaalet og vilde have det i 
venlig Erindring. 
  Formanden omtalte vort Vandanlæg, som han har sørget for i Aar, men kùnde 
ikke afse tid til dette til næste Aar. Omtalte ligeledes Sprøjtning af Frùgttræerne 
som Formanden og Næstformanden har besørget i flere Aar, men kùnde ikke have 
med dette at gøre mere. Ogsaa det kan søges af Medlemmerne.  
  Formanden omtalte Lommebogen, da Medlemmerne ikke ønskede skal vi jo have 
nye Love. 
  Formanden omtalte Andespillet sidste, og mente at vi skùlde prøve igen i Aar. 
Bestyrelsen enedes om at afholde Ande og Gaasespil til Mortensaften og til Jùl, 
saafremt vi kùnde skaffe Lokaler, til Slùt omtalte Formanden vor 10 Aars 
Stiftelsesfest til næste Aar, og efter nogen Diskùsion enedes man om at forelægge 
det for Generalforsamlingen. Og dermed slùttede Formanden Mødet og takkede 
for saglig Behandling. 
 
                                            K. Bennekov 
                                                  Sekretær 
 
 



 
  Bestyrelsesmøde den 13-10-49. hos Nielsen 
 
  Alle var mødt. Formanden aabnede Mødet og gav Ordet til Sekretæren, der 
oplæste Forhandlingsbogen, som godkendtes. 
  Derefter tog Formanden Ordet og oplyste at vi ikke kùnde faa Lokale til 
Andespillet Mortensaften da Lokalerne var optaget. 
  Derefter gik man over til Mødets vigtigste Pùnkt. Bùdgettet. Efter nøje 
Beregninger, og Diskùsioner enedes man om at nedsætte Bùdgettet med ca 7 Kr 
pr Medlem. 
  Formanden oplæste en del Forslag og Lovændringer som alle blev gennemgaaede 
og vil blive oplæst paa Generalforsamlingen, som kan tage Stilling til disse. 
  Kontingent ( ? red. ) blev fastsat til Søndag den 6-11-49 Kl. 9. i Stjernekroen. Til 
Slùt vedtog Bestyrelsen at afholde Generalforsamling Tirsdag den 25-10-49 Kl 
19.15 paa Hotel ” Grand ” i Br`nsgade med følgende Dagsorden 
 
  Pkt   1  Valg  Dirigent 

- 2  Forhandlingsbogen 
- 3  Regnskabet 
- 4  Beretning 
- 5  Valg af Formand 
- 6     -    -  2 Bestyrelsesmedlemmer, de afgaaede Bennekov og Nielsen 
- 7  Indkomne forslag 
- 8  Fastsættelse af Lønninger 
- 9  Lovændringer 
- 10  Eventùelt  
 

  Og hermed slùttede Formanden Mødet og takkede for saglig Behandling. 
 
                                            K. Bennekov 
                                                  Sekretær 
 
 
 
  Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 25-10-49 Kl. 19.15 paa Grand i 
Brùnsgade. 
 
  Formanden aabnede Mødet og bød paa Bestyrelsens Vegne alle hjertelig 
Velkommen og et særlig Velkommen til Knoth, Mosevang. Oplyste om Grùnden til 
at Generalforsamlingen blev afholdt paa Grand, og bad om Forslag til en Dirigent. 
Jakobsen Have Nr 150 L. Christensen Have Nr 202 blev foreslaaet og den sidste 
blev valgt. L. Christensen takkede for Valget og oplæste  Dagsordenen som lød 
  ( Se venligst ovenstående, Red. ) 
 
   Dirigenten gav Ordet til Sekretæren der oplæste Forhandlingsbogen, efter at 
Jakobsen Have 150 og Rasmùssen Have 138, havde haft Ordet, og Formanden 
havde svaret dem, blev Forhandlingsbogen godkendt. 



  Pkt 3. Regnskabet Kasseren oplæste og redegjorde for det reviderede Regnskab, 
og efter at Chr. E. Nielsen Have 236 havde rettet en Forespørgsel, som blev 
besvaret, blev Regnskabet godkendt. 
  Pkt 4  Beretning. Formanden aabnede sin Beretning med et Velkommen til 
Kredsformanden der var kommen til Stede efter Mødets Begyndelse: Formanden 
mente at hans Beretning kùnde blive kort, da alt hvad der var sket, var blevet 
oplæst af Forhandlingsbogen og da der var mange Forslag som vilde tage lang tid 
at komme igennem, vilde hans Beretning blive kort, men der var enkelte ting som 
han vilde fremdrage. Formanden omtalte Affaldet og bad Medlemmerne bringe det 
hel over til Engen, og Formanden fortsatte, nù har jeg været nede paa 
Affaldspladsen 6 Gange og baaret Grene Bùske og Affald ùd over Skraaningen og 
brændt det. Det kan ikke være Meningen, naar jeg paa hver Geeneralforsamling 
har sagt, at det skal køres helt ùd. 
  Formanden omtalte Vandanlæget, og sagde at der selvfølgelig ikke maatte laves 
om paa Vandanlæget, ùden at meddele det til Bestyrelsen, og der skal sættes en 
Stophane imellem Foreningens og det Private hvis der laves om. Formanden 
fortsatte, det kan da ikke være Meningen, som det skete paa sidste 
Generalforsamling, at afskedige den Mand, som har passet vort Vandanlæg. Jeg 
har selv passet dette det sidste Aar, det er et stort Arbejde, men jeg kùnde ikke 
forsvare at vort Vandanlæg skùlde fryse, der kùnde jo ske ùbodelig Skade. 
  Formanden omtalte Beskæringskùrsùsset sidste Vinter og beklagede, at der 
næsten ingen kom, skønt Meddelelsen var sat op i Opslagstavlerne i god Tid. 
Formanden omtalte Bestyrelsens Gennemgang i Haverne, og anmodede 
Medlemmerne om at holde deres Haver i Orden. Baade Sommer og Vinter, da det 
ser godt ùd naar Haverne er velholdte. 
  Omtalte Sprøjtningen af Frùgttræerne og Hækkene. Vi begyndte den første 
Sprøjtning den 6/3 og den 2`den den 9/5 den 3`die den 7/6. Formanden omtalte 
Renligheden i Kolonien, og sagde at den ikke var saa god, som man kùnde ønske. 
Efter Loven skal enhver Haveejer rense Vejen ùd til Midten, og der er enkelte som 
ikke overholder dette, ligeledes er der mange som ikke renser Vejen for Tjørn naar 
de har klippet Hækkene. 
  Vi har haft Besøg af Formanden for Markùdvalget, som syntes godt om alle 3 
Haveforeninger paa Viby Mosegaard. 
  Formanden fortsatte, vi havde den 10 September Besøg af Borgmesteren 
Visiborgmesteren, hele 3`die Kredsbestyrelsen, Teknikere i Byplansùdvalget og 
Joùrnalister fra Bladene, De havde været paa Rùndtùr gennem de fleste 
Haveforeninger. De forskellige Formænd, hvor vi kom frem, fremsatte deres 
Ønsker over for Borgmesteren. Da vi kom til vor Koloni fremførte jeg særlige 
Ønsker om Vejforbindelsen gennem Viadùkten og Borgmesteren lovede, at vi til 
Sommer ganske sikkert kùnde færdes den Vej. Jeg spùrgte ogsaa om vi var i 
Farezonen, hvortil Viseborgmesteren svarede at ingen af os sikkert oplevede at se 
Haverne blive taget.  
  Formanden omtalte Stùdiekredsen i Vinter, hvori alle kan deltage; Indmeldelse 
hos Bestyrelsen; Omtalte Beskæringskùrsùs til Vinter, og anbefalede at møde 
flittigt op, da det er meget lærerigt. 
  Formanden anbefalede Sparekontoen til Medlemmerne, da det er den letteste 
Maade at betale sin Haveleje paa.  



  Formanden fortsatte vi har fra Kolonihaveforbùndet modtaget et Tilbùd om 
Kaùtion til brùg for vor Kasserer. Vi har inden for Bestyrelsen ment at vi godt 
kùnde spare disse Penge da der jo staar i Loven at Bestyrelsen hefter for Kassens 
Midler. Saa skùlde der vel være Garanti for Medlemmernes Penge. 
 
  Præmien for Forbùndets Kaùtion er 40 Kr Aarlig for 2000 Kr 
                                                          75 Kr Aarlig for 5000 Kr 
  Formanden fortsatte: Inden jeg overgiver min Beretning til Diskùsion vil jeg 
gerne da jeg er paa Valg i Aften, benytte Lejligheden til at takke mine 
Bestyrelseskolleger for godt Samarbejde i de 9 Aar jeg har været Formand. Og en 
Tak til Medlemmerne for den Velvilje, der har mødt mig. Jeg har efter Fattig Evne, 
søgt at gøre mit Arbejde for Haveforeningen 1940 saa godt jeg formaaede. 
  Som første Taler til Formandens Beretning fik Chr.E. Nielsen Have 236 Ordet, 
og mente at ùdgifterne med Aftagning og Paasætning af Vandhanerne kùnde 
sættes paa Kviteringerne, og Nielsen fortsatte hvis Beskæring og Udtynding af 
Frùgtræerne, var gratis havde han ikke noget at indvende, men hvis det skùlde 
betales var han meget ùtilfreds. 
  Dirigenten omtalte Assùrananceforsikringen og mente at det var et 
Forsikringsselskab, som hed -4?? Der var ùde at kapre Medlemmer blandt 
Kolonihavefolk og mente ikke vi skùlde skifte Selskab. 
  Formanden svarede Chr. Nielsen. Udtyndningen af Træerne paahvilede Skive. 
Kredsformanden omtalte Beskæring af Frùgtræerne og mente at Grùnden til at 
Træerne ikke blev ùdtyndet, skyldtes Konsùlenterne var gaaet over til andre 
Beskæringsmetoder, hvis en Haveejer ikke selv forlangte at faa sine Træer 
beskaaret kraftigt, mente Kredsformanden ikke det blev gjort. Da  ikke flere 
ønskede Ordet til Formandens Beretning, toges denne til Efterretning. 
  Pkt. 5. Valg af Formand 
  Alle rejste sig og valgte Formanden med Akklamation. 
  Pkt. 6. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer de afgaaende er Bennekov og Nielsen, 1 
Revisor 1 Revisorsùppliant. Henholdsvis L. Chrestensen Have 202 og Eriksen 
Have 213. De blev alle Genvalgt. 
  Pkt. 7. Indkomne Forslag 
Forslag Nr 1 
Til det fik Formanden Ordet. Da Havef. 1940 til næste Sommer har bestaaet i 10 
Aar agter Bestyrelsen at markere det ved en lille Festlighed for Medlemmerne, og 
paa hvilken Maade? Hvor skal Festen staa? Bestyrelsen anbefaler enten Kloster 
Kafeen eller Hotel Aarhùs. Hvornaa skal den holdes? Bestyrelsen foreslaar at 
afholde den sammen med den ordinære Ggeneralforsamlind til Efteraaret 1950. 
Til vor 5 Aarige Stiftelsfest som afholdtes i Stjernekroen var 112, og der var 
dækket Kaffebord til Medlemmerne med Damer. Der var først Generalforsamling, 
og derefter drak man Kaffe og sang nogle Sange, og Aftenen slùttede derefter med 
Dans, og det var en dejlig Fest, hvor alle morede sig godt. Bestyrelsen forsslog en 
bindende Tegning, men vilde gerne høre Medlemmernes Mening. 
  Chr.E. Nielsen Have 236 foreslog Hotel Aarhùs da han mente at Klosterkaffen 
var for lille, men han oplyste, at der blev lavet om paa Stjernekroen og ingen 
vidste hvordan der kom til at se ùd til næste Aar. M. Rasmùssen have 138 at der 
nok blive Raad til et Par Stykker Smørebrød eller 3 og foreslog Klosterkafeen. H. 



Nielsen Have 178 mente at vi skùlde have en Pris sat i Aften, saadan Bestyrelsen 
havde noget at gaa efter. Formanden omtalte Syjernekroen, og Omforandringen af 
denne, og mente at Medlemmerne havde misforstaaet ham, mente ikke at 
Foreningen kùnde betale denne Fest? Men vilde yde et Tillskùd hvis Kassen tillod 
det, Og Formanden fortsatte, vi skùlde jo have det saadan, at vi kùnde traktere 
vore Gæster, da vi ikke kùnde ùndgaa at indbyde saadanne, bl. A. vidste 
Formanden, at Viceborgmesteren gerne vilde deltage og der var ogsaa enkelte 
andre. Og mente, at, der skùlde opkræves 5 Kr pr Medlem ved Indtegningen og 
saa skùlde Resten betales senere, Da ikke flere ønskede Ordet. Foreslog 
Dirigenten at Bestyrelsen fik frie Hænder, til at ordne alt til Stiftelsesfesten, og 
det blev vedtaget. 
   
  Forslag Nr 2 
  Da Sode, som har passet Bùskettet til vor store Tilfredshed lige siden det blev 
plantet, ikke mente at kùnde paatage sig dette mere Ønsker Bestyrelsen at 
overtage dette Arbejde. Vi har til Dato betalt 175 Kr om Aaret. Jakobsen Have 230 
tilbød at tage dette Arbejde for 185 Kr om Aaret og han blev valgt 
 
  Forslag Nr 3 Vandanlæget 
  V. Jakobsen Have Nr 230 vil gerne overtage Arbejdet med Oplùkning og Lùkning 
af Vandet for 40 Kr om Aaret, og 50 Øre for hver Hane ompakket, og det blev 
vedtaget 
 
  Forslag Nr 4 
  Sprøjtning til næste Aar 
  Da Karlsen og jeg ikke vilde sprøste mere, ønsker vi at høre om der 
Medlemmerne er 2 Mand der kùnde ønske at ùdføre dette Arbejde. Ellers maa vi 
gaa bort fra obligatorisk Sprøjtning, og detner meget nødvendigt at bibeholde 
Sprøjtning af Hækkene 2 Gange, maa vi se om vi kan faa det gennemført. 
  M. Rasmùssen Have Nr 138 mente at vi skùlde gaa bort fra obligatorisk 
Sprøjtning og mente at enhver selv kùnde sprøjte. N. Christensen Have 198 
anbefalede at bibeholde obligatorisk Sprøjtning. 
  Kredsformanden oplyste at vi ikke kùnde gaa bort fra obligatorisk Sprøjtning 
ùden at miste et Tilskùd fra Kommùnen paa 102. Sagen var den, at vi fik et 
Tilskùd fra Kommùnen paa 202 og deraf gik 107 til Bekæmpelse af Skadedyr i 
Haverne. Sprøjtnningen af Haverne blev overdraget til Madsen Have 145 og 
Sørensen Have 162. 
 
  Forslag Nr 5 
  Grùsning af Vejen 
  Da adskillige Medlemmer er fremkommet  om Ønsker mere Grùs paa vore Veje, 
og Bestyrelsen mener det samme, vil det være klogt til Foraaret at belægge vore 
Veje med et godt Lag Grùs, og det foreslaas at vi køber 150 m3 Grùs. Vihar faaet 
2 Tilbùd paa Grùs og Kørsel. Fra  viby Høskov 7,30 Kr pr m3 i alt 1100 Kr. fra 
Lisbjerg 11 kr pr m3 i alt 1650 Kr; og det andet Tilbùd 9 Kr pr m3  i alt 1350 Kr 
og fra Lisbjerg 1540 I alt 2310-, Samtidig anbefalede Bestyrelsen, at lade 
Aldersrentenydende Medlemmer der har søgt Havelejen nedsat at være fritaget for 



Grùsning. Hele Grùsningen bliver 10 Kr pr Have som indbetales til 1´ste Jùni 
1950. Beløbet kan ogsaa betales sammen med Havelejen. Da vi paa 
Havelejekvitteringen har sat dette Beløb til Vejfonden ned fra 5 Kr til 150 bliver 
det kùn 650 Kr ( UHA,Red. ) at betale for Grùs . Hvis dette Forslag ikke vedtages 
maa vi have Vejfonden op paa 5 Kr som sædvanlig i Stedet for 1,50 Kr 
  Jakobsen Have 230 mente at vi skùlde sætte sidste Frist til 1`ste Jùni og mente 
at det blev vanskeligt at faa en Kontrolsedel med hver Læs, da der kùn blev 
ùdleveret1 Kontrolsedel med hver Læs, da der kùn blev ùdleveret en Kontrolsedel 
den fùlgte gerne med Regningen. Formanden mente, at det kùnde lade sig gøre, 
og anbefalede Medlemmerne at stemme for Forslaget samt en Mand til at 
Kontrollere at vi faar det Grùs so Kontrolsedlerne viser og mellem Læssene at 
sprede Grùset. Forslaget blev vedtaget med Indbetaling senest 1`ste Jùni 
 
  Forslag Nr 6 
  Fra Haveforeningen Mosevang har vi faaet en Anmodning, om vi vilde være med 
til at købe en Barak i Kompagni med Mosevang og Engvang. Barakken skùlde 
brùges til Forsamlingssal for Møder og Fester. Efter Formandens Opgivelse vil det 
komme til at koste ci 4,500 Kr. Bestyrelsen mener ikke at kùnde anbefale dette 
Forslag. Men vilde gerne høre Medlemmernes Mening. Jakobsen Have 150 mente 
at den vil blive for dyrt. Chr.E. Nielsen Have 236, mente at det vilde blive for dyrt 
og var ikke selv interesseret i saadan Hùs, idet han mente at det ikke holde til at 
flyttes, ùden at tage for megen Skade. M. Rasmùssen Have 236 sagde at det vilde 
blive ca 40 Kr pr Medlem, og mente ikke vi skùlde være med. Formanden for 
Mosevang mente ikke at det tog Skade af at flyttes, da det var skilt i store Flager, 
og mente at det k`ned opstillet til ca 45.00 Kr, hvis vi selv hjalp til med at stille 
det op. Men ønskede at faa Forslaget til Afstemning, men Mosevang vilde selv 
arbejde videre med Sagen. Formanden mente at vi skùlde lade hvile i hvert Fald 
foreløbig. 
 
  Forslag Nr 7 
  Klipning af Hække Prg 6 
  Efter Loven skal Hækkene klippes 3 Gange Aarligt, første Gang senest 1`ste Jùni  
2`den Gang senest 15 Jùli 3`gang senest 1`ste September. Da det kniber med at 
overholde Tiden, særlig den sidste, foreslaar Bestyrelsen denne ùdskùdt til den 
15. September, hvilket blev vedtaget. 
 
  Pkt 8 Fastsættelse af Lønninger til Formanden og Kasseren blev den samme som 
hidtil, nemlig 65 og 75 Kr 
 
  Pkt 9 ùdgaar 
 
  Pkt 10 Evenuelt 
  Kredsformanden omtalte Byplanlægningen. Bestyrelsen for Kredsen, 
Borgmester, Viciseborgmester, Ingeniør, Joùrnalister havde været paa Rùndtùr i 
Kolonihaverne i og omkring Aarhùs, og han omtalte i smaa Træk hvad de 
oplevede paa en saadan R`ndtùr, og slùttede sin Tale med at sige, at Meningen 
med denne Rùndtùr var at gøre Teknikere og Byraadet interesseret i 



Kolonihavebevægelsen i og omkring Aarhùs. Møller Eriksen Have 213 mente at 
vore Bùsket var alt for dyrt og kùnde ikke forstaa hvem der var Skyld i, at vi 
havde faaet. Chr.E. Nielsen Have k`ned godt hùske dengang vi havde Afstemning 
om Bùskettet, og hùskede at Eriksen var imod det, og kùnde ikke forstaa at han 
kùnde rette et saadant Spørgsmaal da han selv havde været med til 
Afstemningen. Formanden svarede Eriksen at der ikke var nogen der havde 
paadùttet os det, og det var efter Bestyrelsens Mening et smùkt Bùsket, som alle 
Gæster roste i høje Toner og Formanden fortsatte det var noget helt andet end det 
var før, hvor alle som havde en Have ùd for dette, maatte dyrke det men det saa 
sørgeligt ùd. Det blev ikke holdt rent. Men vi havde Mùlighed for at afstaa det til 
Kommùnen, naar Marselisbùlevard blev ført forbi Kolonien. Da ikke flere ønskede 
Ordet slùttede Dirigenten Generalforsamlingen og takkede for god Ro og Orden. 
 
                                              K. Bennekov 
                                                     Sekretær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              GODT NYTAAR! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             GODT NYTAAR ! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde Den 17-1-50 hos Formanden, alle var mødt. 
 
  Formanden aabnede Mødet og bød alle Velkommen og ønskede alle et Godt 
Nytaar. Han gav Ordet til sekretæren, der oplæste Forhandlingsbogen, som 
godkendtes.  
  Derefter blev blev forskellige Ting drøftet, man begyndte med Sprøjtning af 
Frùgttræerne og enedes om at sprøjte 3 Gange, første Gang paa grøn Spids; 
anden Gang paa tæt Klynge og tredje Gang, paa Ballonstadiet til alle 3 
Sprøjtninger er Vædsken anbefalet af Nielsen, Jyllands Frøhandel. 
  Næste Pùnkt var Vejene, og man enedes om at paabegynde Grùsning af Vejene 
saa snart Vejret tillod det, og man var enige om at have en Mand til at sprede 
Grùset og samtidig modtage Kontrolsedel fra Vognmanden. 
  Stiftelsesfesten blev ogsaa omtalt, men det var for tidligt at tage endelige 
Bestemmelse om Festen endnù. Det blev vedtaget at Kassren skùlde forhøre sig 
angaaende Lokaler og samtidig skùlde leje dem, hvis det var nødvendigt. Til sl`t 
oplyste Formanden, at der lige havde været Kredsbestyrelsesmøde og paa dette 
Møde blev det bevist at det var nødvendigt at have en Ansvarsforsikring for alle 
Kredsens Kassererer, og Formen for denne vil blive ùndersøgt, og 
Kredsformanden fremhævede, at naar Kredsen stod som Garant over for 
Kommùnen, maatte de ogsaa sikre sig, paa en for alle tilfredsstillende Maade; 
men det vil jo blive en Forhøjelse af Kontingentet for alle Haveforeninger, da det jo 
er dem, som skal betale Forsikringen. Og hermed slùttede Formanden Mødet og 
takkede for saglig Behandling. 
 
                                                 K. Bennekov 
                                                       Sekretær 
 
 
  Bestyrelsesmøde den 9-7. hos Formanden. 
 
  Alle var mødt. Formanden bød velkommen, og gav Ordet til Sekretæren, der 
oplæste Forhandlingsbogen, som godkendtes. 
  Derefter omtalte Formanden Grùsningen af vore Veje, som han var glad for, idet 
han mente, at de var i god Stand. 
  Formanden omtalte Konsùlentbesøget og Præmieringen af Haverne. Følgende 3 
Haver havde faaet Præmie. Olsen Have Nr 190. Apel Have Nr 185. T.Pedersen 



Have Nr 259. og Flidspræmien enedes Bestyrelsen om at tildele Poùlsen Have Nr. 
265. 
  Stien over Hammelbanen, som vi hvert Aar betaler med 75 Kr sammen med 
Engvang, enedes Bestyrelsen om at opsige, da man ikke mente, at den vilde blive 
benyttet af vore Medlemmer, naar Marselis Bùlevard kommer igennem. 
  Vandingen med Tùrbiner blev ogsaa drøftet. Det var jo blevet forbùdt, men 
alligevel var der et Medlem, som havde vandet Med Tùrbine. Dette Medlem kùnde 
sætte alle Familier, som bor i Haverne i en slem Forlegenhed i Tilfælde af, at 
Kommùnen gaar hen og lùkker for Vandet, og Bestyrelsen enedes om, at hvis det 
gentog sig vilde Vedkommende Haveejer, som havde overtraadt Forbùddet blive 
ùdvist af Kolonien. 
  Formanden mente ikke at der kùnde rejses nogen Kritik mod Sprøjtningen, da 
Nielsen jyllands Frøhandel havde anbefalet de Sprøjtevædsker, der var brùgt. 
Formanden var ikke tilfreds med Renholdelsen af Bùskettet, og det var den øvrige 
Bestyrelse heller ikke. Bestyrelsen enedes om selv at overtage Renholdelsen af 
Bùskettet til næste Aar, da den mener nemt at kùnde gøre det for 150 Kr og 
derved spare 40 Kr. 
  Formanden oplyste, at der var stillet 25 Kr til Raadighed af Viby Tømmerhandel. 
Til Præmiering af Lysthùse i Kolonien. Bestyrelsen var ikke tilfreds hermed, og 
man enedes om at stille det i Bero foreløbig. 
  Formanden omtalte Stiftelsesfesten, og man enedes om at paabegynde 
Tegningen i sidste Halvdel af Aùgùst. Festen skal afholdes den 30-9- i 
Klosterkafeen. 
  Da der ikke var mere at drøfte slùttede Formanden Mødet og takkede for saglig 
Behandling. 
 
                                          K. Bennekov 
                                                Sekretær 
 
 
  Bestyrelsesmøde 20/8  = 50 
 
  Formanden bød velkommen. Og man drøftede forskellige Forhold blandt andet 
Hækkene, der var 5 Medlemmer, der ikke havde faaet Hækken klippet til den Tid 
Loven byder. 
  Angaaende Gavebrevet fra Viby Tømmerhandel enedes Bestyrelsen om, at man 
skulde tildele det til et af vor Medlemmer, der havde bygget Lysthùs, men 
manglede Tagpap. 
  Det blev vedtaget at holde Jubilæumsfest den 30/9 Kl 18.30 i Kloster- Cafeen. 
Man enedes om at fejre Medlemmerne og Tegningerne var bindende. Prisen blev 
sat til 5 Kr pr Par. Og derud over maa Foreningen betale Resten. 
 
                                     K. Bennekov 
                                           Sekretær 
 
 
  Bestyrelsesmøde 21/10  = 50 



   
  Formanden aabnede Mødet og bød velkommen, alle var mødt saa nær som 
Bennekov, der var paa Sygehùset. 
 
  Man drøftede Festen, som skùlde afholdes 30/9. Og alt blev lagt til rette, 
saadan, at naar vi mødte var alt i Orden, da det helst skulde klappe. Det blev jo 
en meget større Fest end Bestyrelsen regnede med. Vi havde regnet med, ca 70 
Medlemmer, og saa blev der indtegnet 150; saa det var jo en stor Forskel. Der 
blev gennemgaaet baade Musik, Sal og Spisning, Taler og Blomster, Maden og 
Pladsforholdene. 
  Saa var der nogle Klager over Haver der ikke var rene, Hække der ikke var 
klippet. Formanden lovede at tale med disse Medlemmer. 
  Man drøftede ogsaa indgaaende Sprøjtninger til næste Aar. Man enedes om at 
lade Generalforsamlingen afgøre dette. 
  Angaaende Grusning af alle vore Veje, , er dette sket, og kan saa nogenlunde 
bære sig med de 10 Kr pr Have. 
  Konsulentbesøget og Udtagning af Præmiehaver er ogsaa til endebragt paa 
samme Maade, som de foregaaende Aar. 
  Angaaende Vandforbrug og Lukning i Sommer fik Kolonien den Ordning, at vi 
maatte have lukket op Tirsdag Torsdag Søndag. Og dette bliver sikkert nok denne 
Ordning, der bliver gældende til næste Aar. 
  Bestyrelsen vedtog at Havelejeindbetalingerne skulde finde Sted i Stjernekroen 
Søndag den ( ????????  Red. ) 
  Der har i Aar, som før været Adgang til Laan for de Medlemmer, der vilde bygge 
Lysthus, flere Medlemmer har benyttet sig deraf. 
  Af Havesalg har der kun været 3. Saa det ser ud til at nu er det de rigtige 
Havefolk der er tilbage. 
         
  ( Ny Sekretær, bruger ikke streg over u, fatter sig i korthed. Red. ) 
 
                                      K. Bennekov 
                                             Sekretær 
 
  Bestyrelsesmøde 21/11  =  50 
  Alle var mødt. 
  Formanden aabnede Mødet og bød velkommen. 
  Forhandlingsbogen blev oplæst og godkendt af den samlede Bestyrelse. 
  Regnskabet fra 1949 til 1950 blev godkendt. 
  Derefter drøftede man Budgettet for 1950 = 1951, og vedtog, at samme Satser 
være gældende, som foregaaende Aar. 
  Præmieudlinger skal være den 25/11 og Bestyrelsen vedtog, at være Vært ved 
fælles Kaffebord, som Generalforsamlingen har vedtaget. 
  Lukning af Vandanlæget til Vinter er i Orden. 
  Affaldspladsen blev ogsaa drøftet og der blev vedtaget at Formanden skulde 
paatale dette paa Generalf. 
  Kredsformanden har oplyst at Laden bliver reparet til Foraaret. 



  Formanden omtalte derefter den gode og smukke Jubilæumsfest, og roste den 
smukke Opdækning, og den gode Mad, Betjening. Der blev holdt flere Taler 
blandt andet Viceborgmester H.P. Jensen, Kredsformand Fr. Jensen som 
overrakte et smukt Telegram og Næstformanden J. Jensen lykønskede med 
Blomster. Et af vore Medlemmer Postbudformand O.M. Ørum holdt en smuk 
humoristisk Tale for Damerne. 
  Der blev afsunget flere Sange. 
  Og som Rosinen i Pølseenden blev der under Formandens Tale overakt 
Haveforeningen 1940 en Smuk Dirigentklokke med Inskription. Skænket af vor 
gamle Medlem Sofus Sode og plus Frue. Det var en god og smuk Tanke, af disse 2 
prægtige Mennesker, som vi indenforBestyrelsen er meget taknemmelig for. Det 
eneste Skaar i hele Jubilæumsfesten var at vor Sekretær Bennekov var indlagt 
paa Sygehuset, og ikke kunde deltage. Tilslut vedtog Bestyrelsen at afholde 
Generalforsamling Tirsdag den 5 December i Stjernekroen Kl 19.15 med følgende 
Dagsorden 
 
  Pkt   1 Valg af Dirigent 

- 2 Forhandlingsbogen 
- 3 Regnskabet 
- 4 Beretning 
- 5 Valg af 2 Bestyrelsesm., 1 Subliant, 1 Revisor, 1 Revisorsubl. 
- 6 Indkomne Forslag 
- 7 Fastsættelse af Lønninger 
- 8 Eventuelt                                                    

    Mødet sluttet.                                K. Bennekov 
                                                                Sekretær 
 
 
  Ordinær Generalforsamling 5-12- 50 
   
  Formanden aabnede Mødet og bad de mødte Medlemmer velkommen og udbad 
sig Forslag til Dirigent. Valgt blev  O.M. Ørum. Ørum takkede for Valget og 
oplæste Dagsordenen. Gav Ordet til Formanden der oplæste Forhandlingsbogen, 
da Sekretæren ikke var tilstede paa Grund af Sygdom. 
  Forhandlingsbogen blev enstemmig godkendt. 
  Derefter gav Kasseren en Oversigt over Regnskabet. Dette blev enstemmig 
godkendt. Den 8 November blev Regnskabet revideret og funden i Mønsterværdig 
Orden, og vi har betalt alt til Tiden, baade Jordleje og Vandafgift og Kontingent til 
Forbund og Kreds, og har ingen Gæld noget Sted. 
  Derefter fik Formanden Ordet for at aflægge Beretning. Beretningen var ikke 
lang da vi jo har haft et ualminde roligt Aar men der var jo enkelte Ting som 
trænger til lidt nærmere Belysning. 
  Jeg vil begynde min Beretning som denne Gang bliver ganske kort, da vi har 
haft et meget roligt Aar, som vi har hørt i Forhandlingsbogen men der er enkelte 
Ting som jeg lige vil nævne. Jeg vil begynde der hvor Forhandlingsbogen slutter, 
nemlig vor JUBILÆUMSFEST. Det var en Fest vi alle kunde være bekendt at tage 
vorHustrur med til. Pr Kl 19 festlig Indmarch til de smukt dækkede Borde. 



Derefter godt varmt tillavet Mad; og gode Taler og 3 gode Sange. Vi havde indbudt 
3 Par som Gæster. Formanden for Markudvalget H.P. Jensen og Hustru. 
Formanden for 3`die Kreds Fr. Jensen og Hustru og Næstformanden J. Jensen og 
Hustru. Disse holdt gode Taler, og et af vore egne Medlemmer: Postbudformand 
O.M. Ørum holdt en god tale for vore Damer. 
  Under Festen fik Haveforeningen overrakt en Dirigentklokke som Gave af vor 
gamle Medlem ” Sofus Sode og Hustru ”. Denne Gave er vi meget taknemlig for, og 
jeg vil gerne her paa Generalforsamlingens Medlemmernes Paahør udtale en Tak. 
  Vi har jo i Aar haft de sædvanlige Besøg af Konsulenten, og jeg maa sige der 
møder ikke mange til disse Gennemgange, enskønt det er meget interesant. Jeg 
har flere Gange i Sommer hørt Røster om at udvælgelserne af disse Præmiehaver 
ikke er helt korrekt. Dette vil jeg gerne her bevise, ikke passer. 
Fremgangsmaaden er denne, at Præmietagerne for Aaret forud sammen med 
Bestyrelsen udvælger 8 Haver og ved Eftersyn 2 gange,- efter bedste 
overbevisning giver Point. Derefter bliver de 6 bedste udleveret til Konsulenten, 
som dernæst udvælger de 3 bedste. Saa vi kan sige Hus forbi, Ansvaret falder paa 
Konsulenten. 
  Som vi ved betalte vi 10 Kr pr Have for Grus paa voreVeje, nu er de i Orden. Og 
det kunde saa nogenlunde bære sig med de 10 Kr. Jeg vil med samme gøre 
opmærksom paa;  at vi alle hver for sig skal holde vort Vejstykke rent og rive alle 
Tjørne væk. 
  Jeg har fra Kredsformanden og Aarhus Kommune modtaget en Klage over vor 
Affaldsplads. En Ingeniør fra Aarhus Kommune og Kredsformanden har været 
ude og se paa Pladsen og som det gaar kan det ikke blive med. Affaldet ligger hele 
Arealet, fra Aahavehuset og ud til Nordbyvej. Hvis dette ikke bliver rettet, bliver 
det forbudt til næste Sommer jeg har sat Skilt op men det hjælper ikke og jeg kan 
ikke staa Vagt dernede. Hvorfor kan vi ikke køre det helt ud over Skraaningen, 
Hvis det bliver forbudt hvad skal vi saa gøre ? 
  Enhver vil give mig Ret i at Haverne ikke har været i saa god Orden som de 
plejer. Vi har haft enkelte Haver som ikke har været rene i Sommer, og det er de 
samme hvert Aar, nu maa jeg indrømme at det har været vanskelig i Aar paa 
Grund af den megen Regn. Men skal vi ikke være enige om, at det skal blive bedre 
næste Aar. 
  Nu har vi endelig faaet en god Vejforbindelse ud til vor Koloni, og det ser jo ud til 
at resten af Vejen ud til Aabyhøj – Vibyvej skal laves som Nødhjælpsarbejde, saa 
det varer maaske ikke længe. Disse Mænd som lavede det Stk som er færdig var 
flinke med at lade os passere hele Sommeren, derfor spenderede vi en kasse Øl 
paa dem. Vi har selvfølgelig sagt Stien over Hammelbanen op. Og nu maa vi 
huske paa at faa Tilslutningen i Orden af de 2 Veje vi har, der gaar ned mod den 
ny Vej. 
  Vi har indenfor Bestyrelsen været godt tilfreds med dette Aars Sprøjtning, og det 
tror jeg alle er, Vi kan se den Mængde godt sundt Frugt vi har. Men det kan godt 
være, at vi kommer til at gaa over til en anden slags Sommersprøjtning, da der er 
stærke Røster fremme mod Anvendelse af Gift af Hensyn til Bierne. Der er mange 
Foreninger der kun bruger Bardonvæske om Sommeren. Jeg tror Kredsen lader 
afholde et Foredrag i Vinter om Sprøjtning med en Specialist som 
Foredragsholder, saa kan vi jo se hvad han mener. 



  Ved Festen udtalte Markudvalgets Formand at vi kom inder det man kalder det 
grønne Bælte og ved Præmieuddelingen den 25 sidste Md udtalte Borgmesteren 
at Udviklingen med Fremtidens Haver var lange Lejemaal. Og det er Kommunens 
Tanke at alt det Jord den ejer fra Banen og ud til Viby Høskov skal udlægges til 
Kolonihaver, saa nær paa Sportspladserne i Engen, saa vi maa haabe at det varer 
mange Aar inden Aarhus Kommune skal bruge den Jord, hvor vi har vore Haver. 
  Om vort Busket skal jeg ikke sige mange Ord. Vi har indenfor Bestyrelsen ikke 
været tilfreds med Renholdelsen i Sommer, men det har jo været vanskelig i 
Sommer med den megen Regn. Nu vil Bestyrelsen prøve om vi kan gøre det bedre. 
Vi begynder i Vinter med en kraftig Beskæring, og saa kunde det jo være at der 
var enkelte Medlemmer, der vilde tage et lille Nap med sammen med Bestyrelsen 
til Sommer. 
  Der var jo Forbud paa Vanding i Haverne i Sommer, men det lykkedes Kredsen 
ved Forhandling at faa Lov til at vande 3 Gange om Ugen og det bliver sikkert 
gældende til næste aar hvis der kommer Forbud. 
  Til Slut vil jeg gerne gøre opmærksom paa, at det jo er 10 Aar siden vi tog de 
første Spadestik ude paa Viby Mosegaard. Og der er vel nok sket en stor 
Forandring i denne Tid; da var det Græsmark. Nu har vi nogle gode Veje og gode 
Hække og gode Haver og store Frugttræer og et godt Vandanlæg. 
  Vi indenfor Bestyrelsen er godt tilfreds, med den Tid der gaaet, og jeg haaber 
ogsaa at Medlemmerne er det samme. Til Slut beder jeg Medlemmerne at huske 
naar de gaar i Haverne i Vinter, at tage Brød med til Fuglene og Kattene. Hermed 
overgiver jeg Beretningen til vellig Behandling. 
  Til Formandens Beretning havde flere Medlemmer Ordet, blandt andre 
Rasmussen Have 138, der kritiserede Sprøjtningen og omtalte skader paa 
Blomster, og stillede Forslag om at undlade Obligatoriske Sprøjtninger af 
Frugttræer, men mente dog at det var nødvendigt at sprøjte Hækkene. 
Formanden svarede Rasmussen. Samtidig gjorde Formanden Rasmussen 
opmærksom paa at der ikke kunde stilles Forslag paa Generalforsamlingen, men 
et Forslag skulde indsendes 8 Dage før en Generalfs.. Og lovede at der nok skulde 
tages Hensyn til Rasmussens Blomster til næste Aar. Formanden omtalte i denne 
Forbindelse at vi skulde gaa bort fra at bruge Gift som Sprøjtemiddel til 
Frugttræerne til Sommer i Blomstringstiden paa Grund af Skade paa Bierne, da 
der muligvis kommer en Lov med Forbud mod at anvende Gift. 
  Larsen Have 180 og mange andre Medlemmer kritiserede Pasningen af 
Buskettet, og mente ikke der skulde være betalt fuld Pris for Arbejdet. 
Formanden svarede at Foreningen var nødt til at betale, naar der var 
Overenskomst med Manden som skulde passe Buskettet, men Ansvaret faldt paa 
Bestyrelsen, som jo skal passe at der bliver holdt rent. Formanden havde flere 
Gange paatalt dett overfor Jakobsen, men maatte indrømme at det havde været 
vanskeligt i denne vaade Sommer od udtalte at til næste Sommer vilde 
Bestyrelsen selv forsøge at holde Buskettet i Orden og allerede i Vinter beskære 
det kraftigt. 
  ” Eriksen ” Have 213 mente at den sidste Sprøjtning var foretaget for sent. 
Formanden og ” Madsen ” der var den ene af Sprøjtemændene, oplyste at det var 
Vejret der var Skyld i dette, da det stormede i ca 10 Dage i træk. Beretningen blev 
derefter enstemmig godkendt. 



  Næste Punkt var Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer. Kassereren blev valgt med 
Akklamation og i stedet for E. Karlsen der ikke vilde modtage Genvalg blev Larsen 
Have Nr 180 valgt, og Eriksen Have Nr 213 genvalgt til Subliant. Og Revisor 
Christensen blev genvalgt og Berthelsen genvalgt som Revisorsubliant. 
  Næste Punkt var Lønninger til Formand og Kasserer. Paa Forslag af O.M. Ørum 
og flere blev det enstemmigt vedtaget at hæve Lønningerne til 100 Kr. til 
Formanden og 100 Kr. til Kassereren. Paa Forslag af Dirigenten vedtog man at 
lade Foreningen betale en Genstand til de Medlemmer der var mødt til 
Generalforsamlingen. 
  Under Eventuelt kritiserede Pedersen Have Nr. 163 og mange andre Medlemmer 
Sporvejenes Holdeplads ved Sløjfen paa Marselis Boulevarden, der var til stor 
Gene og Fare for alle der skal fra og til Haverne. 
  Formanden lovede at gaa til 3`die Kreds, som kunde gaa til Kommunen, og 
denne til Politiet eller Sporvejene. 
  Eriksen Have Nr. 213 kritiserede Larsens Have, som hele Sommeren igennem 
har ligget i e fordelig Stand. Formanden oplyste at han flere Gange havde været 
efter Larsen, men det havde ikke hjulpet, og at der hele Sommeren igennem har 
gaaet andre Folk i Haven, men Larsen havde ikke været der. Men nu havde 
Bestyrelsen givet ham Bedsked om at faa Haven bragt i Orden, hvis ikke da faa 
den solgt inden 15 April, men man var indenfor Bestyrelsen ked af at sige Larsen 
op. Det blev vedtaget paa Generalforsamlingen, at hvis Haven ikke bliver holdt i 
Orden i Sommer, da at lade den Renholde paa Larsens Regning. 
  Da ikke flere ønskede Ordet takkede Dirigenten for god Ro og saglig Diskusion 
 
 
 
 
                      Godt Nytaar ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               GODT NYTAAR ! 
 



 
 
 
 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde 8-6- 51 
 
  Formanden aabnede Mødet og bød Velkommen.. Oplæste Forhandlingsbogen 
som godkendtes 
  Meddelte Konsulentbesøg den 25/6 kl. 18. 
  Paatalte ft Affaldet ikke kom ud over Skrænten og det kunde medføre at det blev 
Forbudt at køre Affaldet ned i Engen. Havde nu faaet sat et Skilt op, og haabede 
det vilde hjælpe. 
  Omtalte ligeledes at der var klaget over at nogle Medlemmer stadig gik over 
Hammelbanen skønt Stien var spærret. 
  Formanden paatalte Renholdelse i flere Haver, og der var blevet lovet at nu 
skulde der ikke mere være Grund til Klage. 
  Formanden afgav Beretning fra Kredsmødet. Omtalte en forhøjelse af Kontingent 
til Kredsen. 
  Man drøftede derefter Buskettet som havde faaet en kraftig Beskæring som var 
haardt tiltrængt. 
 
 ( Unavngiven referant, men vedkommende er en mand af få ord. Red. )  
 
 
 
  Bestyrelsesmøde 27-9-51 
  Formanden aabnede Mødet og bød Velkommen og gav en Beretning fra 
Kongressen, samt meddelte at Kommunen havde lovet at Vejen til Tolstysminde 
skulde blive Tromlet og Gruset. 
  Præmiehaverne var udtaget det blev: 
  161 Andersen  179 Vejbøl  181 Hansen. 
  Flidspræmie 313 Eriksen. 
  Formanden omtalte at det stadig var galt med Renholdelsen i flere Haver og 
lovede at tale med de paagældende. Ligeledes at der var flere Medlemmer der 
havde lavet om paa Vandanlæget. Bestyrelsen vedtog at optage en Fortegnelsen 
over dem der har lavet om paa Anlæget. 
  Der var modtaget et Gavekort fra Viby Tømmerhandel det overlodes et Ældre 
Medlem som skulde have sit Tag lavet. Man enedes ligeledes om at faa en Mand 
til at passe Buskettet yil næste Aar. Bennekov omtalte Knallertkørsel her i 
Gangene som man var enige om var uforsvarlig. 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde den 19/10   51. 



  Formanden aabnede Mødet og bød Velkommen. Gav Meddelelse om  at have 
modtaget en Skrivelse fra Aarhus Kommune angaaende Affaldet, hvis det ikke 
bliver fjernet omgaaende, vil dette ske paa Foreningens Regning. Meddelte at han 
selv havde at været nede at flytte Affaldet ned over Skraaningen. I den vestlige 
Ende af Kolonien, men denØstlige ende ved Mosevang, det er haabløst. 
Formanden lovede at paatale Forholdene ved Generalf. 
  Formanden havde modtaget en Skrivelse fra Forsikringsselskabet Fjerde Sø 
angaaende en Forsikring for Haveforeningens Kasserer Man enedes om, at det 
ikke har Interesse. 
  Derefter diskuterede Bestyrelsen Vandforbruget, som mentes at være for stor, da 
der jo er forbudt at vande 4 Dage om Ugen, Men man jo huske paa at der 
efterhaanden er mange Medlemmer, der bor i Haverne om Sommeren. 
  Derefter omtaltes Hækkene, der er jo adslillige der er baade for høje og brede. 
Formanden lovede, at paatale dette. 
  Angaaende Renholdelse af Buskettet har Appel Have Nr 185 lovet at paatage sig 
dette. Derefter blev Sprøjtningen af Træerne i Kolonien drøftet meget indgaaende, 
der har været megen Kritik i Sommer af Sprøjtningen. Bestyrelsen vedtog at 
bibeholde Sprøjtning af Hækkene; Men lade Generalforsamlingen afgøre om vi 
skal sprøjte Træer næste Sommer 
  Sidste Sag var Motorkørsel paa Koloniens Veje, der var enighed om at der blev 
kørt for hurtig paa Vejene; Man enedes om at opsætte Skilte ved Indkørselen i de 
smalleVeje med Paaskrift. 5 Km og henvise Gennemkørsel til den brede Vej. 
  Det blev derefter vedtaget at afholde Generalforsamling den 4 December med 
følgende Dagsorden. 
 
1 Valg af Dirigent 
2 Forhandlingsbogen 
3 Regnskab 
4 Bereyning 
5 Valg af Formand 
6 Valgaf 2 Bestyrelsesmedl. 1 Revisor 1 Revisorsubliant 
7 Indkomne Forslag 
8 Fastsættelse af Lønninger 
9 Lovændringer 
10 Eventuelt.    

   
 
  Ordinær Generalforsamling afholdt Tirsdag den 4 December 1951 
  I Stjernekroen Jægergaardsgade. 
 
  Formanden aabnede Generalforsamlingen og bød velkommen, beklagede at der 
ikke var mødt flere Medlemmer, men betragtede det som et udtryk for at 
Medlemmerne var tilfreds med den maade Foreningen blev ledet paa, Udbad sig 
derefter Forslag til en Dirigent, valgt blev Kjærsgaard Have Nr 155, Dirigenten 
takkede for Valget og oplæste Dagsordenen: 
 
  Pkt 1 Valg af Dirigent 



- 2 Forhandlingsbogen 
- 3 Regnskab 
- 4 Beretning 
- 5 Valg af Formand 
- 6 Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer 
-    1 Revisor og Revisorsupleant 
- 7 Indkomne Forslag 
- 8 Fastsættelse af Lønninger 
- 9 Lovændringer 
- 10 Eventuelt 

   
  Dirigenten gav derefter Ordet til Sekretæren der oplæste Forhandlingsbogen der 
enstemmigt blev godkendt. 
  Derefter fik Karlsen Ordet oplæste Regnskabet, som sluttede med et Overskud 
paa 737 Kr mod sidste Aar paa 548 Kr. Efter at have oplyst om Forskellige 
Punkter í Regnskabet, blev dette enstemmigt godkendt. Derefter fik Formanden 
Ordet for at aflægge Beretning. 
  Formanden begyndte sin Beretning med en Gennemgang af hvad der var sket i 
det forløbne Aar det har jo været et roligt Aar for Kolonien, der har ikke været saa 
mange Møder som vi plejer, men naar vi var sammen derude gik vi og ordnede 
Sagerne i Stilhed og saadan bør det jo ogsaa være. 
  Derefter gav Formanden en Redegørelse over disse Punkter der blev drøftet paa 
Kongressen i Kolonihaveforbundet som blev afholdt i København det der for os 
her fra 3`die Kreds om det vigtigste var Kontingentet til Forbundet. Der var fra 
Forbundet kommet meddelelse om at der var et Underskud paa 70,000 Kroner 
som skulde dækkes, saa Forbundet ønskede Kontingentet forhøjet med en Krone 
fra 3 til 4 Kr. 
  Vi havde i Kredsen Bestyrelsesmøde om Forslaget og vedtog der enstemmigt at 
stemme imod Forslaget. Vi opstillede et Forslag til besparelse af Beløbet, der 
blandt andet gik ind paa følgende, at lade Havebladet udkomme hvert Kvartal i 
Stedet for som nu hver Maaned, at lade det tilsende Formændene som saa skulde 
fra dem omdele til Medlemmerne. Da Forbundets Begrundelse til Underskudet 
om Pristigning paa Papir og Forsendelsen gennem Postvæsnet. Vi foreslog 
ligeledes Udskydelse af Kongresperioden fra 3 til 4 Aar. Disse Forslag blev 
forkastet og Forbundets Forslag med 1 Kr forhøjelse blev vedtaget mod 3`die 
Kreds Stemmer. 
  Angaaende Renholdelse af Kolonien udtalte Formanden blandt andet, Haverne 
har i Aar været pæne holdt i det store hele kun me nogle faa undtagelser, Vejene 
derimod kniber det med, vi skal jo holde rent til midten af Vejen og huske at 
vejene er det første der ses i en Havekoloni: Hækkene er heller ikke saa gode, det 
er højden og bredden paa Hækkene det kniger med at holde efter Loven. 
Formanden mindede om at der rives hver Gang Hækkene klippes vi skal jo tænke 
paa Cyklerne. Om Efteraaret bør Affaldet fra Hækkene ogsaa fjernes saa vidt 
muligt det ser jo godt ud naar baade Have og Veje er i Orden saavel Vinter som 
Sommer. 
  Om Regnskabet udtalte Formanden, vi har som de foregaaende Aar ” betalt ” 
hver sit og vi skylder intet væk. 



  Formanden omtalte derefter Affaldet samt Afbrænding af dette. Vi hørte fra 
Forhandlingsbogen at det ikke er saa godt med Affaldspladsen, den vestlige Ende 
af den kan nogenlunde gaa men den østlige er fortvivlet, det kan og maa ikke gaa 
længere paa denne Maade, vi maa have Affaldet over Skrænten og ikke smide det 
hvor vi syntes der er Plads. Angaaende afbrænding af Affald har det flere Gange i 
Sommer været brændt Affald ud over den i Loven fastsatte Tid, det maa vi bort 
fra, det er ubehageligt baade for Naboer ja for hele Kolonien. Der ogsaa en anden 
Ting jeg lige omtale, det er de Medlemmer der bor i Haven om Sommeren og fyrer 
i Kakkelovn, husk at Røret skal gaa saa højt i Luften at Røgen ikke generer 
Naboerne. 
  Om Vandanlæget udtalte Formanden der har ikke i Sommerens Løb været noget 
at bemærke, men vi kommer til at undersøge om der er Medlemmer der har lavet 
noget om paa Vandledningen hvis dette er Tilfældet skal dette jo medregnes paa 
Kortet. 
  Om Aahavevejen udtalte bl. Andet, Vejen er nu god med fast Underbund og vi er 
bleven lovet at den til Foraaret bliver gruset og tromlet, men jeg tror nu ikke det 
varer saa længe inden Kommunen begynder paa den nye Vej, maaske som 
Nødhjælpsarbejde. 
  Om Konsulentbesøget udtalte Formanden at tilslutningen til disse Besøg var for 
ringe, Medlemmerne gaar jo glip af noget godt og lærerigt. 
  Formanden omtalte Præmieuddelingen og ønskede Præmietagerne til Lykke og 
takkede dem for deres Flid, disse var Andersen Nr 161, Veibel 179 Hansen 181 og 
Eriksen 213. 
  Om Motorkørsel i Havegangene udtalte Formanden, som vi har hørt har vi flere 
Gange indenfor Bestyrelsen drøftet dette Spørgsmaal og jeg tror den bedste 
Løsnin vilde være at henvise al Motorkørsel til den brede Vej og sætte Skilte op 
ved de smalle Veje og ansætte Hastigheden til 5 Km i Timen, jeg har flere Gange 
været efter nogle der kørte for hurtigt, vi maa jo huske paa Smaabørnene i 
Kolonien.  
  Om Budskettet sagde Formanden dette har Bestyrelsen passet i sommer, vi har 
kørt 5 Læs Beskæring og Affald væk. Nu syntes jeg det ser godt ud, men det var jo 
bedrre om andre vilde sige dette til os. Til næste Sommer har Appel Have Nr 185 
lovet at passe det saa jeg tror det er i gode Hænder. 
  Som de foregaaende Aar har vi ydet gratis Haveleje til alle de ældre der har søgt 
den. Vi skal jo være gode ved de gamle vi har i vor Koloni. 
  Sprøjtningen har vi drøftet meget indgaaende i Bestyrelsen, vi har modtaget 
megen Kritik af sidste Sommers Sprøjtning enedes vi om at forsøge at undlade 
Sprøjtning til næste Sommer, men med Bibeholdelse af Sprøjtning af Hækkene. 
  Om nye Haver udtalte Formanden at Aarhus Kommune har købt Norringholm 
ved Viby Høskov der kan blive ca 200 Haver som kan lejes for 25 Aar til en Pris af 
25 Øre pr ”Firkant” Meter ( = Kvm ). Desuden ligger Kredsen i Forhandling om 
Køb af en Grund i Hasle som det er Meningen at udstykke til Permanente Haver. 
Sagen ligger i Jordudvalget. Om Jordlejeprisen oplyste Formanden at det er 
Meningen den skal forhøjes fra 4 til 5 kr pr ”firkant” meter. ( = Kvm ). Bestyrelsen 
har protesteret mod dette. Men efter en Udtalelse fra Raadmand Bernhardt 
Jensen, kunde det tyde paa at det er en Kensgerning. 



  Til Slut udtalte Formanden, jeg vil benytte Lejligheden til at takke mine 
Bestyrelseskolegaer for godt samarbejde i de 11 Aar jeg har været Formand. Og 
en tak til Medlemmerne for det gode Forhold der i vor Koloni. 
  Til Formandens Beretning havde flere Medlemmer Ordet. Om Vandanlæget og 
nye Stophaner talte Chr. Nielsen Have Nr 236. Viggo Holmen Have Nr 216. 
Formanden svarede at man maatte selvfølgelig forlænge sin Vandledning, men i 
hans Tilfælde skal det meldes til Bestyrelsen, da det skal tages med paa Kortet. 
  Om Motorkørsel i Havegangene var der livlig diskusion hvori deltog Rasmussen 
Have Nr 138 Jacobsen Nr 150 Petersen Nr 163 Kjærgaard 155 Chr. Nielsen Nr 
236 og Bennekov. Formanden svarede de forskellige Talere og man blev enige om 
at sætte Skilte op med Paaskrift 5 Km og forbyde al Gennemkørsel paa de smalle 
Veje med Motorkøretøjer, samt henvise disse til den brede Vej, samt forbyde 
Parkering paa de smalle Veje. Dette bliver optaget i den nye Lov.  
  Angaaende Afhentning af Affald efterspurgte Chr. Nielsen et Forslag fra 
Bestyrelsen angaaende dette. Formandn svarede at han paa 2 
Generalforsamlinger havde foreslaaet at leje en Vognmand til at fjerne dette, men 
Forslaget blev stemt ned begge Gange, men Formanden troede ikke der blev 
anden Udvej. 
  Madsen Have Nr 146 omtalte hjemløse Katte i Kolonien, dette afførte en længere 
Diskusion hvor flere Medlemmer havde Ordet. Det blev beklaget fra flere Sider at 
flere Medlemmer havde en Kat om Sommeren, men naar de tog Hjem om 
Efteraaret lod de Dyrene blive tilbage. Formanden lovede at lade Dyreværnet ellse 
Kattenes Værn tage sig af Sagen. 
  Chr. Nielsen omtalte Hjælpen til de ældre Medlemmer og mente man burde give 
dem noget mere. Formanden oplyste at alle der havde søgt havde faaet hele 
Havelejen eftergivet, men Kontingent og Vandforbrug kan vi jo ikke saa godt 
eftergive, men at syge og Arbejdsløse selvfølge ogsaa skulde have Del i Hjælpen. 
  Efter at Formanden havde svaret paa flere Spørgsmaal satte Dirigenten 
Formandens Beretning under Afstemning den blev enstemmigt godkendt. 
  Næste Punkt var valg af Formand. Formanden blev enstemmigt genvalgt. 
  Derefter var der valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer, de afgaaende var Bennekov og 
Hans Nielsen sidstnævnte ønskede ikke genvalg. Til Bestyrelsen foreslog man 
Poulsen Have 265 Møller Eriksen  Have 213 og Kjærsgaard Have Nr 155. 
Kjærsgaard blev valgt og Bennekov blev genvalgt. Revisor og Revisorsupleant blev 
genvalgt. 
  Derefter gik man over til Indkomne Forslag. Et Forslag fra Rasmussen Have Nr 
138 gaaende ud paa at man gik fra den opligatoriske Sprøjtning af Frugttræer. 
Efter lange Diskusioner hvori deltog mange Medlemmer, der kritiserede sidste 
Sommers Sprøjtning vedtoges det at prøve i Aar at undlade Sprøjtning af Træer, 
men bibeholde Sprøjtning Sprøjtning af Hækkene. 
  Sidste Punkt paa Dagsordenen var Eventuelt. Formanden oplæste et Brev 
indsendt af flere anonyme Medlemmer angaaende klage over Marketenderiet. Det 
blev vedtaget at lade Formanden søge i Samarbejde med Formændene i Mosevang 
og Engvang og faa talt med Carl Sørensen og hvis Forholdet ikke bedres vil 
Underskriverne komme fram med Navnene og saa skal Sagen forfølges gennem 3` 
Kreds. 



  Bestyrelsens Forslag angaaende Lovændringer blev efter Diskusion alle vedtaget 
og der vil i Vinterens Løb blive trykket nye Love. 
  Der blev blandt andet drøftet Tyveri i Haverne. Petersen Have Nr 163 
efterspurgte efterluste omkørsel ved Sporvognen ved Skanderborgvej. Formanden 
lovede at lade dette gaa videre til 3`Kreds. Da ikke flere ønskede Ordet, sluttede 
Bestyrelsen med tak for Ro og Orden og saglig Diskusion. 
 
 
  Bestyrelsesmøde afholdes Mandag den 10 Marts 1952 hos Formanden; 
 
 
  Samtlige Bestyrelsesmedlemmer var mødt. Formanden aabnede Mødet og bød 
Velkommen til det nye Bestyrelsesmedlem og haabede paa godt Samarbejde. 
  Forhandlingsbogen oplæstes og godkendtes. 
  Man drøftede Sprøjtning af Hækkene og enedes om at udsætte det til Hækkene 
grønnes. Angaaende et Forslag fra Mosevangen angaaende Affald blev der 
vedtaget at dele omkostningerne med Mosevangen, og leje en til at faa flyttet 
Affaldet over Skrænten da ellers Kommunun vilde lade det gøre, paa Foreningens 
Regning. 
  Man drøftede Beskæring af Frugttræer, som nu skulde være i Orden. 
  Da man paa Generalforsamlingen vedtog at al Motorkørsel skulde forbydes paa 
de smalle Veje, enedes man om at anskaffe 7 Skilte, med Tekst : Motorkørsel 
forbudt og Pakering henvises til den brede Vej. Angaaende hjemløse Katte, som 
blev drøftet paa Generalforsamlingen meddelte Formanden at han flere Gange 
havde været i Kolonien, og set efter om der var nogen, men fandt ingen. 
Angaaende de nye Love med Lovændringer meddelte Kasseren at Loven er gaaet i 
Trykken. 
 
                                      Kjærsgaard 
                                             Sekretær 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde afholdes 23-7-52 hos Formanden, 
 
  Samtlige Bestyrelsesmedlemmer var mødt. 
  Man drøftede Forskellige Spørgsmaal der var fremkommet siden sidste afholdte 
Bestyrelsesmøde man enedes om at der skulde købes et Læs Slagger til 
Paafyldning ved Have Nr 145; de forskellige Havesalg blev drøftet og godkendt. 
Ligeledes drøftede man Konsulentbesøget og udtagning af Præmiehaver. 
Angaaende Buskettets vedligeholdelse var der tilfredshed, det er virkelig holdt 
pæn i Sommer, man drøftede de anbragte Skilte, som i det store hele har virket 
efter tilfredshed, der har været nogle enkelte overtrædelser men gennemkørsel og 
Hastighed som der maatte paatales. Det stadig brændende Spørgsmaal, Affaldet 
blev ligeledes drøftet, det var jo bedre om de forskellige Medlemmer vilde vise 
mere Hensyn angaaende Affaldet paa Skraaningen. 
 



                                    Kjærsgaard 
                                           Sekretær 
 
 
 
   
 
 
  Bestyrelsesmøde afholdes 24 September 1952 hos Formanden 
 
  Samtlige Bestyrelsesmedlemmer var mødt. Man drøftede hvad der var sket i 
Kolonien i Sommerens Løb. 
  Formanden oplyste at Kolonien var bleven rost af Konsulenten, for pæne rene 
Haver og fine Hække samt Gange. Man drøftede Sprøjtning til næste Aar dog 
uden at tage nogen endelig Stilling til Spørgsmaalet, dog var der mange der ikke 
havde sprøjtet i Aar, og i det hele taget har det været en vanskelig Sommer, hvad 
Frugt angaar. Hækkene var trods den gode Sprøjtning ikke helt fri for Utøj, men 
alligevel bedre end sidste Aar. 
  Da Jacobsen har frasagt sig Hvervet, med pasning af Vandanlæget, blev det 
vedteget at overlade det til Chr. Nielsen Have Nr 234. 
  Man enedes om at tage Skiltene til Vinter, for ikke at faa dem ødelagte. 
  Angaaende Udhængsskabene var der enighed om at de skulde males til Foraaret 
og sætte nyt Glas i. Ligeledes drøftedes Fritagelse for Haveleje, for ældre og 
enedes om at følge den sædvanlige Fremgangsmaade. Sparekontoen har trods 
den sene Begyndelse faaet mange Penge, men Bestyrelsen haaber at der til næste 
Aar vil flere med og der vil blive begyndt at opkræve ca 1`April 
  Saa maatte man jo endnu engang drøfte bortkørelsen af Affald, det er stadig 
meget galt ja endda værre end det hidtil været. Formanden oplyste at Foreningen 
blev nødt til at leje Mandshold til at faa det over Skraaningen, ellers vilde blive 
gjort af Kommunen for Foreningens Regning. Det er beklageligt at det skal være 
saadan, selv ???? er fyldt til Randen, det er beklageligt at nogle Medlemmer  viser 
an saa manglende Interesse, hvis vi hver især kørte vort Affald over Skrænten var 
vi fri for den slags Bebrejdelser fra Kommunens Side. 
  Hvis det gaar efter beregning begyndes der paa den nye Vej til Efteraaret, sa hvis 
Spørgsmaalet angaaende at køre Affaldet over Skrænten eller ikke af sig selv saa 
kan det jo ikke lade sig gøre mere, saa maa der ??? den ???? findes anden Uds?. 
Angaaende Affaldet.  
 
                                        Herr B. Kjærsgaard 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde afholdes Fredag den 21 Nov. Hos Sekretæren 
 
  Samtlige Bestyrelsesmedlemmer.  
  Sekretæren bødVelkommen og man gik derefter over at behandle de forskellige 
Sager. Man drøftede først Indbetaling af Haveleje som nu fungerede 



Tilfredsstillende, ligeledes drøftede  man Beskæring til Foraaret, der var mange 
Indtegninger til at faa Træerne beskaaren og podet. Ligeledes drøftedes de sidste 
Havesalg som godkendtes. Angaaende  Overdragelser af Haver til nye Lejere, skal 
der jo først gives Meddelelse til Formanden da Bestyrelsen  jo skal godkende hvert 
Havesalg, da der er flere Forespørgsler efter Haver er det jo ikke vanskeligt at faa 
solgt i Øjeblikket.  
  Paa Sparekontoen var der i Aar Indbetalt ca 2300 Kr hvilket er det største Beløb 
der har været Indbetalt, naar det samtidig oplyses at vi kom for sent i Gang er det 
et fint Resultat. Paa Formandens Opfordring lovede undertegnede at fortsætte 
endnu et Aar med at opkræve til Sparekontoen og der vil blive begyndt ca 1`ste 
April og Bestyrelsen haaber at der vil næste Aar vil være flere med, da det jo er en 
behagelig Maade at betale sin Haveleje paa. 
  Formanden oplyste at Stophanerne til Vandanlæget skulle fornyes, da de var 
vanskelige at lukke op om Vinteren i samme Forbindelse drøftede man om der 
ikke skulle laves saadan at der kunde lukkes for Vandet i flere Ledninger, saa der 
i Tilfælde af Brud eller lignende ikke var nødvendig at lukke for Hele Kolonien paa 
en Gang, men kun den Ledning i hvilke Haver ??????, det overlodes til 
Formanden at søge Oplysninger om Prisen det vilde koste at faa det lavet og 
derefter tage Stilling til Sagen. Man diskuterede den nye Vej som nu er 
paabegyndt og som vi er glade for at det nu bliver til Alvor med den vil blive en 
Pryd for Kolonien.  
  Man drøftede ligeledes Kredsgeneralforsamlingen den 19 ds af Kredsformandens 
Beretning varder særlig Interesse for vor Koloni Formandens omtale af Jordlejen 
som Kommunen, Jo ønsker forhøjet fra 4 til 5 Øre for de nye Havers 
vedkommende træder det i Kraft ved udlejningen. Da Kredsbestyrelsen jo godt 
kunde indse at en Forhøjelse ar de øvrige Koloniers Jordleje var bevilliget og da 
der var fra Kommunens Side ønskes en Forhandling om nye Lejemaal, vil der fra 
Kredsen komme et Forslag som delvis gaar ind paa at Kredsen vil gaa med til en 
Forhøjelse, naar der samtidig kan forhandles om Lejemaal i en længere Aarrække. 
  For vor Koloni mente Bestyrelsen at det vilde være en Fordel for os hvis det gaar 
i Orden og vil paa Generalforsamlingen den 3 December stille Forslag til 
Generalforsamlingen om at give Bestyrelsen Myndighed til at paa Koloniens 
Vegne at deltage i disse drøftelser. Forhandlingsbogen kan ventes naar som helst. 
Kasseren oplyste at Overskudet i Aar var steget fra 737,33 til 834,30 hvilket jo er 
et fint Resultat, man drøftede det kommende Aars Budget og haabede at det 
kunde holde til næste Aar, men Bestyrelsen ønskede at vi havde endnu et større 
Overskud, at staa inde med hvis der skulde komme større uforudsete Udgifter. 
Man vedtog at afholde Generalforsamling Onsdag den 3 December Kl 19.30 i 
Stjernekroen med følgende Dagsorden. 
 
  Pkt 1 Valg af Dirigent 

- 2 Forhandlingsbogen 
- 3 Regnskab 
- 4 Beretning 
- 5 Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer 1 Revisor 1 Revisorsupleant 
- 6 Indkomne Forslag 
- 7 Fastsættelse af Lønninger 



- 8 Eventuelt 
 
                                 Bj. Kjærsgaard 
                                          Sekretær 
 
  ( Sekretærens skrift er noget utydelig, og navneord skrives ikke konsekvent med 
stort, stavefejl bliver ikke rettet, med mindre de forvirrer forståelsen. Red. Have 
147 Birthe. ) 
   Generalforsamlingen afholdes Onsdag den 3 December 1952 i Stjernekroen. 
 
  Formanden aabnede Mødet og bød Velkommen, udbad Forslag til Dirigent, valgt 
blev ?????. Dirigentten oplæste Dagsordenen og gav derefter Ordet til Sekretæren 
der oplæste Forhandlingsbogen, der blev enstemmigt godkendt. 
  Derefter fik Kasseren Ordet oplæste Regnskabet som blev enstemmigt godkendt. 
  Derefter fik Formanden Ordet for at aflægge Beretning. Jeg vil gerne begynde 
min Beretning med at sige, at da Forhandlingsbogen jo er saa udførlig, vil det 
blive en kort Beretning, men der kan alligevel være enkelte Ting som jeg vil 
omtale. Lad mig begynde med Renligheden. Bestyrelsen har gentagne Gange 
gaaet Tur gennem Kolonien, det var jo ikke lige godt alt sammen men vi maa jo 
huske paa at det har været en vanskelig Sommer med megen Regn og Kulde, saa 
er det jo ikke nemt at holde Haven ren, men Vejene dem maa vi have holdt noget 
gedre og renere. Der staar jo i Loven at Haveejere skal holde Vejen ren til dens 
Midte, det ser nemlig godt ud, og det er det første man ser i en Koloni,  
  Derefter omtalte Formanden Regnskabet, det er revideret og vi har betalt enhver 
sit og skylder intet væk, der er en lille Fremgang i Kassebeholdningen. Trods det 
at vi ligger i Bunden i 3`die Kreds, hvor mange Foreninger ligger paa 70 kr i 
Haveleje og Kontingent. 
  Om Affaldet sagde Formanden, det kniber stadig med at faa det over 
Skraaningen, hvorledes det vil blive i Fremtiden kan der ikke siges noget endnu, 
men naar der kommer en ny Vej kan Affaldet jo ikke ligge op af den, Enden bliver 
nok at vi maa leje en Vognmand til t fjerne det fra Kolonien. 
  Om Konsulentbesøget sagde Formanden Interessen er desvære alt alt for lille, 
det kan nu godt betale sig at bruge et par Aftentimer til dette Brug. 
  Derefter omtalte Formanden Præmieuddelingerne, vi havde den Glæde at vi fik 
en Ærespræmie til Kolonien, den gik til Have Nr 204, derforuden fik Have Nr 178 
og 256 Præmie og som sædvanlig havde vi en Flidspræmie, der blev tildelt afdøde 
Medlem Kejsers unge Søn, som har passet sin Moden Have ualmindelig godt. 
  Om Aahavevejen omtalte Formanden den nye Vej som nu er paabegyndt og 
nævnede at han havde ??????? at faa Kloakforholdene i Orden samtidig. 
  Endvidere omtalte Formanden de Skilte der var blevet opstillet, efter vedtagelse 
paa sidste Generalforsamling og udtalte at Skiltene havde virket efter ??????. 
  Om hjælp til Havelejen udtalte Formanden at der som sædvanlig vat ydet Hjælp 
til syge, Arbejdsløse samt ældre Medlemmer. 
  Om Buskettet udtalte Formanden det har vel nok været holdt pænt i Sommer og 
rettede en særlig Tak til Appel for vel udført Arbejde og haaber at Appel vil 
paatage sig Arbejdet igen til næste Sommer. 



  Om Sprøjtningen udtalte Formanden at der jo kun var sprøjtet Hække da der 
ved sidste Generalforsamling blev vedtaget at undlade Sprøjtning af Træer og 
Buske. 
  Om Jordlejen udtalte Formanden, at der paa 3`die Kreds Generalforsamling blev 
oplyst at Aarhus Kommune er ude efter en Forhøjelse af Havelejen fra 4 til 5 Øre 
Kvm mod et længere Lejemaal; saa hvis det bliver til noget tager vi jo med Tak 
imod Tilbudet. 
  Om nye Haver omtalte Formanden købet af Hasle Højgaard der er udlejet til 
3`die Kreds og Lejen bliver sikkert ikke mere end 5 Øre Kvm, det er jo gode 
Betingelser og godt ???? deroppe, saa hvis der er nogen der har Bekendte eller 
Familie der ønsker at komme i betragtning vil jeg gerne skrive dem op. 
  Om Hækkene sagde Formanden at Medlemmerne skulde passe paa at overholde 
Loven baade hvad højde og bredde af Hække angaar. 
  Om Vandanlæget udtalte Formanden. Vi har jo faaet en ny Mand til at passe 
det, vi skal til Foraaret have en Stophane i hver Stander, saa vi ikke behøver at 
lukke for hele Anlæget i Tilfælde af en Stander eller Hane bliver knækket, 
ligeledes skal vi lade ???læggeren efterse alle Aftapningshaner. 
  Om Sparekontoen udtalte Formanden at der har været et ualmindeligt fin 
Resultat efter den korte Opkrævningstid. Det er en let Maade at faa sin Haveleje 
betalt paa og Kjærsgaard har lovet at opkræve til Sparekontoen endnu et Aar. 
  Til Slut udtalteFormanden, det har efter Bestyrelsens Mening gaaet udmærket 
og vi haaber det skal blive ved at gaa paa samme gode rolige Maade. Jeg vil gerne 
takke Medlemmerne for det Aar der er gaaet, ogssa mine Kollegaer indenfor 
Bestyrelsen siger jeg Tak for godt samarbejde i det forløbne Aar. Herefter 
overlader jeg Beretningen til Diskusion og skulde være noget Medlem maaske 
ønsker at spørge om, skal jeg søge at besvare dette. 
  Til Formandens Beretning havde flere Medlemmer Ordet baade angaaende 
Sprøjtning, Vandanlæget med mere. Det blev overladt til Bestyrelsen at sørge for 
nye Stophaner, og ligeledes angaaende Aftapningshaner; men det blev til en 
rimelig Pris .  
  Om Sprøjtningen havde flere Ordet og alle var enige om at der skulle sprøjtes 
igen til næste Aar, der blev vedtaget at der skulle sprøstes med en kraftig Vinter- 
Corblinium og ligeledes at opligatorisk Sprøjtning atter skulde gennemføres, 
begge disse Punkter blev enstemmigt vedtaget. 
  Derefter blev Formandens Beretning enstemmigt vedtaget. 
  Derefter var der Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer 1 Revisor og 1 
Revisorcupleant, de afgaaende bestyrelsesmedlemmer var Larsen, M. Petersen, 
der begge blev genvalgt, ligeledes genvalgtes, Revisor og Revisorcupleant, 
  Næste Punkt var Indkomne forslag. 
  Et Forslag fra Bestyrelsen angaaende myndighed for Koloniens Medlemmer til at 
deltage i Forhandlingerne Angaaende Kommunens Forslag om en Forhøjelse af 
Havelejen fra 4 til 5 Øre pr Kvm mod et længere Lejemaal, det blev enstemmigt 
vedtaget. 
  Næste Punkt var Fastsættelse af Lønninger, der blev vedtaget atLønningerne 
skulle være uforandret. 
  Næste Punkt var Eventuelt da ingen ønskede ordet slutter Dirigenten Mødet og 
takkede for god og saglig drøftelse af de forskellige Spørgsmaal. 



 
                                                 B Kjærsgaard 
                                                       Sekretær 
 
 
  Bestyrelsesmøde afholdes efter Generalforsamlingen med eneste Punkt paa 
Dagsordenen Valg af Kasserer: Martin Petersen blev enstemmigt genvalgt. 
 
                                                B Kjærsgaard 
     Bestyrelsesmøde afholdes den 23-4-53 hos Bennekov 
 
  Samtlige Bestyrelsesmedlemmer var mødt. Formanden aabnede Mødet og det 
første der blev drøftet var Vandanlæget. Lukning og Oplukning. Formanden 
udtalte at han selv ver med til Lukning i Efteraaret sammen med Nielsen som jo 
har overtaget Arbejdet, jeg regnede jo saa med at jeg var fri, men her i Foraaret 
maatte jeg hjælpe ham med Oplukningen, Det var gaaet godt i fire Haver, der var 
ikke lukket for Hanerne inde i Haverne saa vi maatte bryde ind for at faa dem 
lukket. Stophanerne var det galt med flere Steder for det første var de Skjulte saa 
godt at de næsten ikke kunde findes og et Sted var Stophanen fjernet saa der 
ikke kunde lukkes for Vandet, der maa en anden Ordning paa den Sag, 
Bestyrelsen var enige om at for fremtiden, naar der laves om ved Vandanlæget 
eller der laves om ved Vandlæget eller der laves nye Ledninger og Stophaner maa 
det kun ske med Bestyrelsens viden og Samykke, da det jo er umuligt at holde , 
Hve nr 144 og fru FrandsenStyr paa Stophanerne naar er de ikke tegnet ind paa 
Kortet. 
  Man drøftede Salg af Haver  Formanden Oplyste at Have Nr 201 var bleven solgt 
  Ligledes drøftede Bestyrelsen Vejen forbi hver Haverne 137-138 der har været 
lidt Misforstaaelse angaaende hækkene i disse  to Haver om de skulde flyttes eller 
rykkes op Kredsformanden maatte derud og se paa dem og Sagen skulde dermed 
være i Orden. 
  Ligeledes drøftedes Lukningen af den smalle Vej som har tilslutning tilslutning 
til Aahavevej Jacobsen Have Nr 144 og Fru Frandsen Have Nr 145 vilde gerne 
overtage Vejen mod at plante Hæk i begge Ender aj Vejen. 
  Angaaende Sprøjtning oplyste Formanden at der var sprøjtet Frugttræer og 
Buske i sidste Halvdel af Marts der blev sprøjtet med Triseny Special og der er 
brugt 290 Ltr i alt 29 Sprøjter og det kostede 870 Kroner, mandrøftede Prisen og 
nogle vil maaske mene at Prisen er for høj men der maa jo tages i betragtning at 
Vavdet skulde hentes Carl Sørensen hver Gang, da der jo ingen Vand var i Haven 
paa denne Tid man enedes saa om at Hækkene skulde sprøjtes senere Ligeledes 
vedtoges det at Træer og Buske skulde tælles og derefter beregne Prisen pr Træ. 
  Buskettet er igen overdraget til Appel og Bestyrelsen enedes om at tynde 
Buskettet ud. 
  Angaaende Stophaner som blev drøftet paa Generalforsamlingen enedes man om 
at udsætte det lidt endnu da Bestyrelsen ikke mente der er Raad til det i Aar. 
  Formanden oplyste at der nu var mange Haver lejet ud i Hasle og det er paa 
gode Vilkaar 6 Øre pr Kvm med et Lejemaal paa foreløbig paa 47 Aar. 
 



                                               Herr B. Kjærsgaard 
                                                           
 
 
  Bestyrelsesmøde afholdtes den 5-11-53 hos Formanden 
 
  Larsen var fraværende. 
  Formanden aabnede Mødet og bød Velkommen, 
  1`ste Punkt var den nye Vej. Rosenholms Alle vil blive planeret Kredsformanden 
har talt med Ingeniøren om Sagen. Vi faar nedlagt 1 smal som vi maa lukke af, 
den vil blive overladt til Haverne 144 og 145 mod de forpligter sig til at flytte 
Hækkene. Engvangen faar kun en Gang og Cyklesti med Bom for, saa alt Kørsel 
derfra og til vil ??????  af vores den brede Vej gennem Mosevang. 
  Angaaende Renligheden af Haverne var ikke helt tilfreds, det skal dog bemærkes 
at det har været en vanskelig og fugtig Sommer, men trods det har der været flere 
Haver som har været meget daarlige holdt. 
  Bestyrelsen drøftede derefter Regnskaber og Budgettet for næste Aar. 
Regnskabet er bleven revideret og det var i fin Orden og det er vor Økonomi 
ogsaa, Regnskabet slutter med en Kassebeholdning paa 10,75 Kr mod sidste Aar 
8,44 Kr. saa Bestyrelsen regner sikkert med at vi kan holde den samme Haveleje 
til næste Aar. 
  Derefter drøftedes Vandforbruget, derr er ikke bleven brugt saa megen Vand 
som sidste Aar, men Bestyrelsen mener ikke at der kan slækkes paa Prisen da 
der maaske til næste Aar vil blive en tør Sommer, med stort Vandforbrug. Da 
Økonomien var i Orden vedtog Bestyrelsen at afsætte 200 Kr til nye Stophaner og 
dette Arbejde skulde saa paabegyndes nu i Efteraaret. Derefter drøftedes 
Vandanlæget der har ikke været noget Bekostning i Sommer, udover i Foraaret 
ved Oplukningen, da  flere af Medlemmerne havde glemt at lukke deres 
Stophaner. Der var enighed at alt Forandring ved Stophaner og ved Indtagning af 
Vand, skulde meddeles Bestyrelsen og ikke maatte laves uden Bestyrelsens 
Samtykke. Nielsen vil godt passa Vandanlæget igen til næste Aar. 
  Angaaende Sparekontoen oplyste Kjærsgaard at der var i Aar indsat ca 3400 Kr, 
det største Beløb vi har haft. 
  Det vedtoges at Indbetaling af Haveleje skulde finde Sted Søndag den 22 Nvbr 
fra 9-12 i Stjernekroen. Der vedtoges ligeledes at afholde den ordinære 
Generalforsamling Onsdag den 2 December Kl 19.30 i Stjernekroen med følgende 
Dagsorden 
 
  Pkt 1  Valg af Dirigent 

2 Forhandlingsbogen 
3 Regnskab 
4 Beretning 
5 Valg af Formand 

             Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer   
             De afgaaende er Bennekov og Kjærsgaard 
             Valg af Revisor og Revisorsupleant 

6 Indkomne Forslag 



7 Fastsættelse af Lønninger 
8 Eventuelt 

 
  Til Slut omtaltes vore Præmietagere og vi var saa heldige at faa 1 Ærespræmie 
der tilfaldt Have Nr 259, Rolander de øvrige Præmietagere var Petersen Have Nr 
164 og Petersen Have Nr 153 og Flidspræmien til Hansen Have Nr 241. 
 
  
   
  Generalforsamling afholdtes Onsdag den 2 December 1953 
  I Stjernekroen 
 
 
  Formanden aabnede Mødet og bød Velkommen. Til Dirigent valgtes O. Ørum. 
Dirigenten takkede for Valget og gav derefter Ordet til Sekretæren der oplæste 
Forhandlingsboben, der er ingen der ønsker Ordet til Forhandlingsbogen den blev 
enstemmigt godkendt. 
  Derefter fik Kasseren Ordet og oplæste Regnskabet og oplyste blandt andet at 
Kassebeholdningen var steget fra 844 Kr sidste Aar til 1075 Kr da ingen ønskede 
Ordet til Regnskabet blev det enstemmigt godkendt. 
  Formanden fik derefter Ordet og aflagde Beretning for det forløbne Aar. 
  Formanden begyndtte sin Beretning med at udtale, Jeg skal søge at gøre min 
Beretning saa kort som mulig, da det jo vil blive en Gentagelse af 
Forhandlingsbogen, der er jo ikke sket saa meget i det forløbne Aar i vor Koloni, 
Bestyrelsen er enige om at vi kan være godt tilfreds med Aaret der svandt. 
  Formanden omtalte derefter Regnskabet vi havde jo afslutning paa Regnskabet 
den 19/10 og Revisorerne gennemgik det grundtigt og fandt alt i fineste Orden. 
Og vi har betalt til Forbundet og Kreds samt Jordleje Vand Busket og Lønninger 
til Formand og Kasserer er ligeledes betalt. Som det kan ses i Regnskabet er vor 
Kassebeholdning jo steget med ca 225 Kr ogsaa har vi taget 200 Kr fra til 
Forandring af Vandanlæget som blev vedtaget paa sidste Generalforsamling. Vi 
mente indenfor Bestyrelsen at vi ikke havde Raad til det sidste Aar, men nu skal 
det blive ordnet inden Foraaret. 
  Derefter omtalte Formanden Vejene og udtalte bl. andet. Vi har jo snart faaet 
Aahavevejen i Orden saa der gode Tilkørselsesforhold. Ingeniøren har lovet at 
Rosenholms alle bliver fyldt op saa snart Entrepenør Husene er væk (? Red ) 
Den smalle vej i Koloniens sydlige Ende bliver lukket og tilfaldt Haverne 144 og 
145 og der bliver plantet Hække for, begge ender af Vejen. Det bliver værre for 
Engvangen der ikke faar anden Tilkørsel end den brede Vej gennem Mosevang og 
vor Koloni samt en Cykle og Gangsti med Bomme for. Angaaende Grusning har vi 
undladt at stille Forslag i Aar, men det kan ikke vare længe inden vi skal i Gang 
med Grusning igen. 
  Om Renligheden udtalte Formanden bl andet, Bestyrelsen har flere Gange i 
Sommerens Løb været paa Gennemgang i Kolonien, og ingen vil vel benægte at 
det har skortet en del paa renligheden, Vejret har jo ikke været det bedste, men 
enkelte Haver har været slemme i Aar, og det kan de Medlemmer saa passe deres 
Haver og holde dem i fin Stand, det kan vi jo ikke være tjent med. En Ting kan og 



skal vi, det er at holde Vejene rene. Jeg vil anbefale at vi alle faar sine Haver og 
Veje i Orden nu, det ser godt ud ogsaa om Vinteren. 
  Om Affaldet udtalte Formanden, nu maa vi jo ikke mere lægge vort Affald ved 
Aahavevej, men skal benytte Kommunens Affaldsplads. 
  Om Konsulentbesøget udtalte Formanden, vi har som sædvanlig haft Konsulent-  
Besøg, men det kniber med Tilslutningen til disse Besøg og anbefalede 
Medlemmerne til at deltage, da der jo altid noget at lære. 
  Om Motorkørsel i Kolonien udtalte Formanden, at det kniber stadigvæk med at 
overholde disse Bestemelsen der gælder, og henstillede til Medlemmerne om at 
være behjælpelig med at Skiltene bliver respekteret. 
  Om Sparekontoen sagde Formanden at den har vi faaet glæde af vi har næsten 
fordoblet indskudene fra sidste Aar, Kjærsgaard har lovet at fortsætte med at 
opkræve til Sparekontoen til næste Aar. 
  Om Vandanlæget er der ikke meget at sige, det passer Nielsen og alt er i Orden 
naar vi faar de nye Stophaner sat i Vinter. 
  Om Præmieuddelingen sagde Formanden at Foreningen har haft den store 
Glæde at faa en Ærespræmie, der tilfaldt Have 259, de øvrige Præmier tilfaldt 
Have Nr 164 og 153 samt Flidspræmien til Have Nr 241. 
  Om nye Havekolonier oplyste Formanden at der er Haver til Leje i Havef. 
Moselund ved Hasle disse kan lejes i en Periode af 47 Aar. Og paa 
Høskovgrunden ved Norringholm kan de lejes for 25 Aar og jeg maa sige at de 
sidste ligger dejligt ved Brabrand Sø og yderligere kan jeg oplyse at Bernhard 
Jensen har udtalt til Kredsformanden, at Aarhus Kommune liggr i Forhandling 
om indkøb i Højbjerg og i Holme og disse Lejemaal vil blive af læng. Varighed. 
  Kredsen skal til Forhandling med Magestraten angaaende Forhøjelse af 
Havelejen mod at faa Lejemaalet forlænget. Om hjælp til Havelejen har vi i Lighed 
med sidste Aar yder Hjælp til syge og Arbejdsløse Medlemmer som til 
Aldersrentenydere. 
  Om Sprøjtningen udtalte Formanden at Bestyrelsen paa sidste Gennemg. Fik  
Manden til at sprøjte som vi jo skal ifølge Loven, da det jo er umuligt at faa vore 
Medlemmer til at paatage sig dette arbejde maate vi jo lade sprøjte med 
Motorsprøjte og jeg vil vove at paastaa at det blev gjort godt, saa kan man jo 
diskutere om Prisen var foe høj, der blev brugt 290 Ltr Triseny Special, det vil sige 
29 Sprøjter af 100 Ltr og mens vi tager i Betragtning at Vandet skulde hentes hos 
Carl Sørensen, er der vist ikke noget at sige til Prisen vi gav for at faa sprøjtet. 
Sprøjtningene af Hækkene var god og paa det rette Tidspunkt og vi havde jo heller 
ingen Ormeangreb af Betydning i forhold til vor Nabo Kolonien. 
  Om Buskettet sagde Formanden, det har været holdt fint i Aar og Abel har lovet 
at passe det igen til næste Aar mod en mindre forhøjelse af Lønnen. Om Hækkene 
udtalte Formanden, det kniber stadig med at holde den Lovmæssige bredde og 
højde og vi har i Lovøjemed været nødsaget til at henstille til enkelte Medlemmer 
over at de maatte faa noget af højden og bredden af Hækkene, det blev kretiseret 
af enkelte Medlemmer. Men det kan vel ikke være Meningen at Bestyrelsen skal 
kretiseres for at overholde Loven og efter at andre medlemmer gik det ogsaa, det 
har vedtaget paa en Generalforsamling at der despensere for nogle Haver nede 
mod Vest; 



  Jeg vil til Slut i min Beretning udtrykke at Bestyrelsen har været tilfreds med 
Aaret derar gaaet og haaber ogsaa at medlemmerne har været det. Det der for mig 
er det vigtigste er at vor Koloni er at der skal være Fred og Ro samt Tolerance, vi 
skal jo alle være her. 
   Da jeg i Aar er paa Valg vil jeg her benytte Lejligheden til at takke mine 
Kollegaer i Bestyrelsen for godt Samarbejde. Hermed overgiver jeg Beretningen til 
fri Diskusion, en god og saglig Diskusion tager vi ingen Skade af. 
  Til Fomandens Beretning havde følgende Medlemmer Ordet, Rasmussen Have 
Nr 138, der forespurgte, om der ikke kunde findes en Ordning, med Kommunens 
Affaldsplads, saa skiltet Adgang forbudt blev fjernet, da det jo vildledte 
Medlemmerne. 
  Chr. E. Nielsen Have Nr 236, spurgte om den nye brede Vej og om der ikke blev 
reguleret paa Vejen fraa Bjørnholms Alle da denne Bakke jo var stejl. Jensen 
Have Nr 204 spurgte om der ikke kunde sættes en Vinterhane op i Kolonien saa 
der var Vand til baade at sprøjte med og til brug for Medlemmerne. Flere 
Medlemmer rettede Forespørgsel til Formanden. Formanden svarede de 
forskellige Medlemmer, og derefter blev Beretningen enstemmigt godkendt. 
  Efter Formandens Beretning gik man over til PUNKT 5:  Valg af Formand, 2 
Bestyrelsesmedlemmer, 1 revisor og 1 revisorsupleant. Formanden blev 
enstemmigt valgt og til Bestyrelsen genvalgtes Kjærsgaard  og Bennekov, til 
Supleanterne genvalgtes Eriksen og til revisor genvalgtes Chrestensen.  
  Næste Punkt var Indkomne Forslag. Et Forslag, fra Rolander Have 259, 
angaaende først Nattevagt i Kolonien i Foraars og Efteraarsmaanederne blev efter 
nogen deskusion forkastet da man mente at Prisen var for høj og  det ingen 
Betydning kunde faa for Medlemmerne. Et Forslag fra Rasmussen Have Nr 138 
gaaende ud paa at vi skulde gaa bort fra opligatorisk Sprøjtning. Og i Stedet lade 
Medlemmerne være frit stillet og hvis nogle Medlemmer ville have sprøjtet kunde 
de henvende sig til Bestyrelsen, og dernæst hvis Bestyrelsen skønnede at der var 
Haver som ikke blev sprøjtet og de trængte dertil, skulde Bestyrelselsen have 
Myndighed at foretage Sprøjtning paa Haveejernes Bekostning. Flere Medlemmer 
havde Ordettil Forslaget og efter nogen Tids Drøftelse om Forslaget, blev det sat 
under Afstemning og blev forkastet, derefter vedtoges det med stort Flertal at vi 
skal beholde Vintersprøjtning af Frugttræerne og Hækkene en Gang.  
  Næste Punkt var Fastsættelse af Lønninger til Formand og Kasserer, det blev 
vedtaget at Lønningerne skulde være uforandret. 
  Sidste Punkt var Eventuelt, flere Medlemmer spurgte Formanden om det ikke l 
kunde faaes oplyst hvad Prisen vilde blive for Elektricitet i Kolonien. Formanden 
lovede at undersøge Sagen, men udtalte samtidig at det kunde Foreningen, som 
saadan jo ikke foretage sig at bekoste, det maatte de Medlemmer der ønskede 
Elektricitet selv betale. 
  Formanden takkede for Valget og haabede paa godt Samarbejde i Aaret der 
kommer! 
  Da ikke flere ønskede Ordet hævede Dirigenten Generaforsamlingen og takkede 
for god Ro og Orden. 
 
                                             Herr B. Kjærsgaard 
   



 
  
 
 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde afholdtes den 24-4-54 
  Hos Formanden 
 
  Formanden bød Velkommen og udtalte Haabet om godt Samarbejde i det nye 
Aar. 
  Man drøftede Vandoplukningen, og der var desværre flere Steder det var galt 
Haner som ikke var lukket og der maatte slaaes Ruder und for at faa lukket for 
Vandet, der var ellers ikke meget at bemærke og nu skulde det hele være i Orden, 
angaaende Stophaner og nyanlæg, vil der i Sommerens Løb blive tegnet 
Stophaner paa Kortet saa der altid kan findes ud af hvor Stophanerne findes i 
Haverne. 
  Angaaende Sprøjtningen oplyste Formanden at der var sprøjtet med 10 % Triuny 
og Svovlkalk til Træerne. 
  Ligeledes drøftedes Salg at Haver samt dn nye Aahavevej. 
  Angaaende Affaldet maa vi passe at det bliver kørt helt ud og ikke lægges 
indenfor Laagen. 
  Ligeledes drøftede man Motor og Knallertkørsel i Kolonien og var enige om at der  
skulde skrides hvis ikke Skiltene bliver respekteret. 
  Bestyrelsen enedes om at fremsætte Forslag om Grusning af Vejene paa næste 
Generalforsamling. 

 
                             Herr B. Kjærsgaard 
 
 

  Bestyrelsesmøde afholdtes den 27/6 -54 
  Hos Sekretæren 
 
  Larsen var fraværende paa Grund af Ferie. Formanden indledte Mødet med at 
omtale Sprøjtningen af Hækkene der var sprøjtet med Svovlkalk Bladan og 
Begarsenat og hvorledes at vi skulde blive fri for utøj i Hækkene i Aar. 
  Formanden omtalte Vandforbruget der nu skulde rationeres der maa kun 
vandes Tirsdag Torsdag og Lørdag. 
  Konsulent Besøget var som sædvanlig meget daarligt besøgt men de der var 
mødt op fik en lærerig Aften ud af det. 
  Formanden omtalte Klipning af Hækkene, der var kun nogle faa Hække der ikke 
va klippet ???? den i Loven fastsatte Tid. Da der har været foeskellige Meninger 
angaaende de nye Hække langs Aahavevejen kunde Formanden oplyse at 
Medlemmerne ikke maatte klippe de nye Hække det vilde blive besørget af 
Kommunen som Hækkene jo sorterer under. 



  Der vedtoges at udtagning af Præmiehaver skulde finde sted Mandag den 5/7 Kl 
19. 
  Angaaende Knallertkørsel i Kolonien har der været en del utilfredshed man 
besluttede at faa et nyt Skilt sat op ved Marketenderiet da særlig den smalle Vej 
der var den værste. 
  Angaaende Navneskilte i Kolonien var der enighed om at faa det drøftet paa 
næste Generalforsamling. 
  Formanden ?????Hækkene og Gangene de saa pæne og velholdte ud. Haverne 
var ogsaa pæne i Aar. 
  Sekretæren oplyste at Sparekontoen gik tilfredsstillende i Aar. 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde afholdtes den 19-9-54 hos Formanden 
 
  1`ste Punkt var Vejene. Vejene har jo taget en Del Skade af den megen Regn i 
Sommer og Bestyrelsen var enige om at fremsætte Forslag paa 
Generealforsamlingen angaaende ang. Grus paa alle Havegangene. Vejen ved 
have Nr 144 er i Orden oplyste Formanden. Vejen har faaet et Læs Grus og 
Slagger. 
  Angaaende Rosenholms Alle oplyste Formanden at han havde talt med Ingeniør 
Mone, men der var intet at gøre, Vi har faaet 2 Læs Slagger og haaber at faa mere, 
eller kunne vi jo selv købe nogle Læs Slagger til Vejen. 
  Man drøftede dernæst Renligheden af Veje og Haver der var enighed om at det 
har været meget sløjt med Renligheden selvom Vejret har været imod os i Aar, er 
der flere Haver og Veje i en sadan Tilstand at det kan tolereres mere. Formanden 
oplyste at han i gennemgang med Konsulenten i andre  Kolonier desværre maatte 
konstatere at vor Koloni ikke mere er i første Række hvad Renlighed angaar. 
  Man drøftede Vejskilte i samme Stil som Mosevangen og Engvangen har ikke 
noget imod at vi benytter de samme Blomsternavne til de 3 gennemgaaende Veje 
og saa kunde vi jo finde paa andre Navne til de øvrige Veje. 
  Og Sprøstningen oplyste Formanden at det var gaaet normalt og Bestyrelsen var 
enige om at, Sprøjtningen var effektive, men den var jo en del dyrere end sidste 
Aar. 
  Næste Punkt var Vandet det er gaaet udmærket i Sommer, der har ikke været 
nogen særlig bekostning ved Anlæget man enedes om at naar den nu bliver 
lukket til Efteraaret skulde de Aftapningshaner sættes i. Nh hver af Jer faaet 
endtegnet alle private Haner paa Kortet ( ? Red.) Bennekov har i Sommer 
indtegnet alle private Haner paa Kortet og i alle tilfælde gik det udmærket med at 
finde de forskellige Haner, kun et Sted fik han en daarlig behandling og blev 
næsten smidt ud af Haven, hvilket jo ikke kan toleres naar et Bestyrelsesmedlem 
kommer i lovlig ærinde, skal han have Lov til at gaa ind i Haverne, det er 
beklageligt naar saadan noget sker og dett er for længst tilført 
Forhandlingsbogen. 
  Formanden omtalte derefter Kongressen i Randers og oplyste at der intet var af 
Interesse for Kredsen her, Det eneste som vi særlig var inde efter var et 



Hovedbestyrelsesmedlem men det mislykkedes, det blen Randers der fik 
Mandatet. 
  Man drøftede det evigt tilbagevendende samtale Emne. Knallert og Motorkørsel i 
Havegangene siden Skiltet er kommet og Marketenderiet har det hjulpet en Del, 
men ikke nok endnu, det ???? stadig være strengt Forbudt at køre med 
Motorkøretøjer i Gangene hvor der er sat Skilte op. 
  Angaaende Juleglæden oplyste Sekretæren at vi i Aar vilde naa det bedste 
Resultat vi endnu har haft. 
  Sidste Punkt var Præmiehaverne der har jo ikke været enighed om disse Haver, 
men det Konsulenten jo alene udtaget Haverne og ham der alene har Ansvaret 
derfor maa der jo regnes med at disse Haver der er udtaget er de rigtige. Følgende 
Haver blev udtaget til Præmie Have Nr 207 Have Nr 155- Have Nr 140 og 
Flidspræmie Nr 208. 
  Man diskuterede til Slut Buskettet og Bestyrelsen var enige om at det har været 
holdt fint i Aar. Formanden oplyste at Appel, ikke vilde paatage sig Renholdelse af 
Buskettet til næste Aar. 
 
                                        Kjærsgaard. 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde afholdtes 28-11-54 hos Formanden 
 
  Formanden bød Velkommen. 
  1`ste Punkt var Kredsgeneralforsamlingen, der var ikke noget særligt at drøfte, 
det oplystes paa Kredsgeneralforsamlingen at Kontingentet blev forhøjet med 1 Kr 
til Forbundet det vil sige at ???????? ved køb af Haver er forhøjet fra 10 til 11 Kr. 
  Man drøftede derefter Foreningens Økonomi, om der kunde blive Raad til at 
koste det i Kolonien som Bestyrelsen havde tænkt. 
  Formanden oplyste at han havde trukket sig tilbage som Medlem af 
Kredsbestyrelsen. 
  Man enedes om at Bestyrelsen i Fællesskab skal klippe Buskettet engang i 
Foraaret. 
  Man drøftede ligeledes Vandanlæget og de før omtalte Stophaner vil nu blive 
ordnet ligeledes er Kortet over Vandanlæget i Haven nu snart i Orden. Alle 
Stophaner skulde nu være indtegnet paa Kortet. Da Nielsen der har passet 
Vandanlæget ikke mere vil passa det enedes man om at licitere det ud paa den 
kommende Generalforsamling, ligeledes omtaltes Sparekontoen. Kjærsgaard 
ønskede en Afløser til næste Sæson, man vil nu søge at faa en anden til at 
opkræve Sparekontoen. 
  Ligeledes var Bestyrelsen enige om at Haandhævelse af Forbundet mod 
Motorkørsel i Kolonien stadig skulde gælde. 
  Derefter drøftede man de forskellige Havesalg, samt Renholdelse af Haver og 
Gange, et Emne som desværre stadig er aktuel. 
  Formanden omtalte kort Studiekredsen, men mente ikke det havde nogen særlig 
interesse mere.   B. Kjærsgaard                   
 



GODT NYTAAR ! 
 
  Bestyrelsesmøde den 7-3-55 afholdtes hos Lassen 
   
  Alle var mødt. Formanden bød Velkommen og ønskede et Godt Nytaar. Det 
første Punkt var Havens Økonomi. Kasseren oplyste at Kassebeholdningen var 
steget fra 10,75 Kr til 1395 Kr (hvilken stigning, red.) en god Fremgang i 
Foreningens Økononomi. 
  Formanden omtalte en Klage fra Have Nr 265 angaaende Regnvand ned gennem 
Haven man drøftede Problemet og enedes om at se Tiden an til senere og enedes 
om at Bestyrelsen skulde se paa Forholdet dernede. 
  Man drøftede Havelejen og Kasseren kunde oplyse at al Kontingent var indgaaet. 
  Formanden forespurgte om Stophaneeftersynet var i Orden og Bennekov oplyste 
at det nu skulde være i klar. 
  Bestyrelsen omtalte alle, deres Syn paa Renholdelse af Haver og Bestyrelsen var 
enige om at der ikke mere kan tolereres at Haverne ikke er i Orden, der vedtoges 
at Bestyrelsen skulde gaa Havevandring gennem Kolonien en Gang hver Maaned. 
Formanden omtalte at vi ikke længere kunde klare os med vore Nabokolonier 
hvad Renlighed angaar. Man enedes ligeledes om at der skulde lægges Slagger 
paa Rosenholms Alle. 
  Formanden oplyste at der var sat et Beløb af paa 242 Kr til Stophaner i 
Vandanlæget og dette bliver ordnet inden der lukkes op for Vandet til Foraaret. 
  Derefter drøftedes Sprøjtningen. Formanden omtalte sidste Aars Sprøjtning, der 
har været rejst en Del Kritik af sidste Aars Sprøjtning med Karbulinium og 
Bestyrelsen enedes derfor om at der i Aar skulde sprøjtes Foraarssprøjtes. 
Formanden havde faaet Oplysninger fra Nielsen Jyllands Frøhandel og anbefalede 
en Sprøjtning med 6% Svovlkalk og 6% Aksidan, det skulde være en effektiv 
Sprøjtning den kan bruges til 15 April uden at skade Frugttræer og Buske, 
Bestyrelsen enedes derefter om at der skulde sprøstes med den af Nielsen 
foreslaaede Blanding. Sprøjtningen skulde ogsaa blive en Del billigere end sidste 
Aar. 
  Derefter drøftedes Grusning af Veje og Gange. Man enedes om at fremsætte 
Forslag derom paa Generalforsamlingen. 
  Derefter enedes man om  at afholde ordinær Generalforsamling Mandag den 21 
Marts Kl 19.30 i Stjernekroen i Jægergaardsgade med følgende Dagsorden. 
 
  Pkt 1 Valg af Dirigent 

- 2 Forhandlingsbogen 
- 3 Regnskab 
- 4 Beretning 
- 5 Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer + 1 Suppleant 

              Afgaaende er Martin Petersen og Marius Larsen 
              Og som Suppleant afgaar Eriksen 
              Valg af Revisor afgaaende er Petersen 

- 6 Indkomne Forslag 
- 7 Fastsættelse af Løninger 
- 8 Eventuelt 



  Bestyrelsen fremsatte følgende Forslag til Generalforsamlingen. 
  Da der trænger haardt til Grus paa Veje og Gange henstiller Bestyrelsen til 
Generalforsamlingen om bemyndigselse til at lade foretage Grusning af Veje 
og Gange. Der vil blive foretaget extra opkrævning derfor i Løbet af 
Sommeren.  
  Bestyrelsen ønsker Tilbud fra Medlemmer, der kan tænke sig at passe 
Buskettet ligeledes Tilbud til Pasning af Vandanlæget. 
  Til Sparekontoen søges ogsaa en ny Opkræver, hvis der Medlemmer der 
kunde tænke sig at paatage sig dette Arbejde bedes Henvendelse snarest ske, 
da det gerne skulde i Gang ca 1 April. 
 
                                              Børge Kjærsgaard 
 
 
 
  Generalforsamling afholdtes den 21-3-55 i Stjernekroen 
 
  Formanden aabnede Mødet og bød Velkommen og bad om Forslag til 
Dirigent, valgt blev O. Ørum, der takkee for Valget og oplæste Dagsordenen, 
som lød. ( se foregående side, red.) 
 
  Dirigenten gav derefter Ordet til Sekretæren der oplæste Foehandlingsbogen, 
Mikkelsen Have Nr 186 og Chr.E. Nelsen Have Nr 236 havde Ordet til 
Forhandlingsbogen, som derefter blev godkendt. 
  Derefter fik Kasseren Ordet og oplæste Regnskabet der viste en 
Kassebeholdning paa 1395 Kr mod 1075 Kr sidste Aar, Regnskabet blev 
enstemmigt godkendt. 
  Derefter fik Formanden Ordet for at aflukke Beretning. Formanden indledte 
sin Beretning med følgende. Der er jo ikke sket saa meget i Kolonien det 
sidste Aar og det har været et forholdsvis roligt Aar, Selvom det ikke er det 
Bestyrelsen har været tilfreds med. Om Regnskabet udtalte Formanden vor 
Kassebeholdning er steget fra 1075 til 1395 Kr en pæn Fremgang, alt er betalt 
vi skylder intet væk, men da der vil komme Forslag om Grusning af Veje samt 
Navneskilte er Kassebeholdningen ingenlunde for stor. 
  Om Affaldet sagde Formanden vi maa sørge for at faa  det helt ud paa 
Lossepladsen. Der er nogle Medlemmer der benytter Baneskraaningen ved 
Hammelbanen til Affald det maa ikke finde Sted. 
  Om Motorkørsel i Kolonien sagde Formanden der har været en Del Vrøvl 
naar Motorkørende er bleven vist tilbage. Vi har drøftet alt indenfor 
Bestyrelsen og vi blev enige om at give Vejen langs Buskettet fri til 
Motorkørsel, da der jo ikke er Haver paa denne Side nu prøves det i Sommer. 
  Om Konsulentbesøget sagde Formanden at det som tidligere Aar var det for 
smaat besøgt. 
  Om Sparekontoen sagde Formanden at den har vi haft megen Glæde af der 
blev samlet ca 36oo Kr ind sidste Aar. Formanden opfordrede Medlemmerne 
til at benytte sig af den bedste Maade at faa Havelejen betalt paa. 



  Om Vejene udtalte Formanden at vi jo har et Smertebarn Rosenholms Alle, 
der skulde jo have været taget noget af Bakken men det her ikke kunnet lade 
sig gøre. Nu vil der til Foraaret blive fyldt Slagger i Hullerne saa maa vi jo se 
om vi kan faa den i bedre Stand. 
  Om Renligheden udtalte Formanden bl andet det har været et vanskeligt Aar 
med Regn og Blæst og det har ikke været let at holde Haverne som de skulde 
være men det har kneben meget i Aar, der findes Haver som ikke har været 
holdt hele Sommeren og ikke er bleven gravet i Efteraaret, det maa altsaa ikke 
finde Sted, Bestyrelsen er derfor enedes om at gaa en Runde i Kolonien hver 
Maaned og se efter om Haverne bliver holdt i forskellig Stand. 
  Om Vandanlæget udtalte Formanden at nu bliver Stophanerne sat i og saa 
skulde det være helt i Orden. 
  Om nye Haver oplyste Formanden at der kan faaes Haver ved Høskovgaard 
og Norringholm og de kan lejes for 25 Aar, Samt paa Hasle Højgaard og disse 
kan lejes til Aar 2000. 
  Om Sprøjtningen udtalte Formanden at der i Aar vil blive Foraarssprøjtet da 
flere Medlemmer har klaget over Vintersprøjtningen med Karbolinium vi vil i 
Aar sprøjte med Akidan og Svovlkalk, det skulde ogsaa blive en Del billigere, 
og der vil blive sprøjtet ca 15 April. 
  Om Havelejen sagde Formanden at vi som tidligere Aar har ydet Havelejen til 
Aldersrentemodtagere og syge samt Arbejdsløse som har ansøgt derom. 
  Om Buskettet udtalte Formanden at det har vi megen Glæde af det har 
været holdt pænt, men det koster jo ogsaa Penge at holde det. 
  Om Hækkene mindede Formanden om at der endnu var nogle der var for 
høje og mindede om at Hækkene skal klippes 3 Gange i Sommerens Løb.  
  TilSlut udtalte Formanden at Aaret der var gaaet var forløgen roligt og 
Bestyrelsen har været nogenlunde tilfreds, takkede sine Bestyrelses Kollegaer 
for godt Samarbejde og gav derefter Beretningen til fri og saglig Diskusion. 
  Til Formandens Beretning var der flere Medlemmer der havde Ordet, 
Mikkelsen Have Nr 186 anbefalede at Haveejerene skulde dække deres 
Planter til naar der skulde sprøjtes. Chr.e. Nielsen Have Nr 236 omtalte 
Renligheden og gav Regnvejret Skylden derfor kritiserede Motorkørslen i 
Kolonien og udtalte det var umuligt at holde Farten paa 5 Km omtalte det 
Jord  som bliver dyrket ved Hammelbanen var utilfreds med at der er 
Medlemmer der dyrkede et Stykke Jord som Nielsen mente sig berettiget til og 
udtalte at det er provokerende at gaa frem paa den Maade. 
  Formanden svarede de forskellige der havde haft Ordet og paatalte at han 
ikke havde været provokerende overfor Medlemmerne. Derefter godkendttes 
Formandens Beretning enstemmigt. 
  Pkt 5 Valg af Bestyrelsesmemlemmer og Revisor samt Suppleant. Alle Valg 
var Genvalg. 
  Pkt 6  Indkomne Forslagra Bestyrelsen angaaende Grusning af Veje og 
Gange blev enstemmigtn vedtaget angaaende Prisen kunde Formanden oplyse 
at det vil blive ca 10 Kr pr Have som vil blive opkrævet i Sommeres Løb. 
Etandet Forslag angaaende Navneskilte i Kolonien, det blev efter nogen 
Diskusion overladt til Bestyrelsen at ordne det. 



  Pkt 8 Fastsættelse af Lønninger, det blev enstemmigt vedtaget at forhøje 
Formanden og Kasserens Løn til 150 Kr Aarlig  til pasning af Vandanlæget 
blev Christensen Have Nr 202 antaget da Nielsen Have Nr 236 ikke mere 
kunde passe det af Helbredshensyn. Prisen for Pasning af Vandanlæget blev 
sat til 75 Kr aarlig. 
  Sidste Punkt var Eventuelt da ingen ønskede Ordet sluttede Dirigenten 
Mødet og takkede for god Ro og Orden. 
  Bestyrelsesmøde afholdtes den 21-3 i Stjernekroen umiddelbart efter 
Generalf. eneste Punkt paa Mødet var Valg af Kasserer Martin Petersen blev 
enstemmigt genvalgt. 
 
                                          Børge Kjærsgaard 
 
 
   
  Bestyrelsesmøde afholdtes Torsdag den 6 Juni 1955 hos Christensen 
 
  Bestyrelsen gik gennem Kolonien for at bese Haverne der var intet særligt at 
bemærke kun et Par Haver var ikke helt tilfredsstillende. 
  Formanden oplyste at Konsulentbesøget vilde finde Sted den 16 Juni kl 19. 
Man vedtog at der skulle udtages Præmiehaver Mandag den 27 Juni. 
  Man omtalte Sprøjtningen af baade Træer og Hække. Sprøjtningen var 
temmelig dyr i Aar og Bestyrelsen vil Undersøge om der findes anden 
Mulighed for Sprøjtning. 
  Man enedes om at der i Løbet af Sommeren skulde Grus paa Gangene. 
 
 
 
Bestyrelsesmøde Mandag den 28 Juni hos Sekretæren. 
 
  Bestyrelsen gik genennem Kolonien og udtog forskellige Haver til 
Bedømmelse af Konsulenten. Man var enige om at Haverne var meget pænere 
end sidste Aar og det stod godt i de forskellige Haver. Formanden oplyste at 
der ved Fiskerhuset vilde blive oprettet Haver til gamle Beboere i Aarhus 
Kommune. 
  Formanden omtalte Kolonihaveforbundets Biograf, det gaar ikke særligt 
godt, da Tilslutningen er for lille. 
  Bestyrelsen drøftede Marketender Spørgsmaalet, der har været en Del Vrøvl 
med Marketenderiet i Hasle og Kredsen henstiller til Foreningen om at søge 
Lukkeloven overholdt. 
  Formanden oplyste at han paa Kredsformandsmødet havde gjort Kredsen 
opmærksom paa Vejen ved Rosenholms Alle. Kredsformanden lovede at gøre 
alt for at faa Vejen i Orden. 
  Kredsformanden  gjorde nogle ???????????? angaaende Affaldet og 
Bestyrelsen var enige om at skride ind hvis de saa at Affaldet ikke blev kørt 
helt ind paa Pladsen. 



  Man enedes om at Trillebørene skulde gøres i Stand blive flyttet over til 
Sekretæren. 
  Have Nr 155 maa kun laanes ud til Foreningens Medlemmer. 
  Navnepladerne i Gange og Veje vil til næste Aar, da Grusningen vil koste en 
Del Penge. 
  Formanden oplyste at Vandanlæget nu var i orden, men det havde jo været 
Dyrt med Stophanerne. 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde afholdes paa Grand i Brunsgade. 
  (hvornår ?, red.) 
  Samtlige Bestyrelsesmedlemmer var mødt. 
  Formanden bød Velkommen. 
  Som første Punkt behandledes en Sag angaaende Salg af en Have, som den 
forrige Ejer krævede tilbage da betalingen ikke var i Orden, Bestyrelsen 
afviste Sagen, da den nye Ejer af Haven har betalt indskud og Kontingent til 
Foreningen og ikke skyldte Foreningen noget. 
  Punkt 2  var  Vandanlæget. 
  Formanden oplyste at der blev lukket for Vandet til Paaske og inden den Tid 
var de færdige med Stophaner 8 i alt samt Gravning og Dækning f Hullerne- 
Men Arbejdet som kul??????? Lavede han er noget dyrere end beregnet i alt 
511,78. 
  Punkt 3. var Rosenholms Alle. 
  Rosenholms Alle har altid været vort Smertensbarn Formanden oplyste at 
der i Foraaret var kørt 4 Læs Sten paa, som Bestyrelsen jævnede ud. 
Formanden henvendte sig til Markvalteren og Kredsformanden og fik 
Markforvalteren til at lave Vejen i Stand for os, saa den nu er saa god som 
aldrig før, og fik Løfte om at hvis det var muligt, saa vilde Vejen til næste 
Sommer faa ny Belægning paa. 
  Punkt 4. 
  Beplantning af Skraaningen paa Rosenholms Alle. Formanden oplyste at 
han havde talt med de Haveejere som dyrkede Skraaningen, og de havde ikke 
noget imod at frastaa jorden, Bestyrelsen enedes om at der til Foraaret skulde 
plantes Hybenroser langs Skraaningen, det vil holde bedre paa Jorden og 
samtidig vilde det se pænt ud. 
  Punkt 5 
  Buskettet. 
  Man drøftede om der til næste Aar kunde spares en Del af det Beløb som 
bekostes for Renholdelsen af Buskettet, da Buskettet nu er saa tæt at kun 
den yderste Række der skal beskæres og renset for Ukrudt langs Vejen, 
Bestyrelsen enedes om at de selv kunde passa det til næste Sommer for at 
spare Udgifterne dertil. 
  Punkt 6 Grusning af Vejene. 
  Formanden oplyste at der nu var lagt Grus paa samtlige Veje i Kolonien og 
Slagger paa de Steder hvor det var nødvendigt. Spredningen af Gruset var i 
Aar næsten Gratis, som sidste Gang da det kostede 225 Kr for spredning 



alene. Bestyrelsen enedes om at ogsaa de 11 Haver ved den nye Vej skulde 
deltage i Udgifterne til Grusning, da alle Medlemmer jo er solidariske om alle 
Udgifter i Kolonien. 
  Punkt 7. 
  Man drøftede renligheden af Haver og Veje. Bestyrelsen var enige om ai 
Haverne paa et Par enkelte nær, var holdt i pæn Stand, Hækkene var ogsaa 
fine og der var ingen Angreb af Utøj i Aar. 
  Punkt 8 Vandforbruget. 
  Det var med lidt bange Anelser vi ventede Regningen fra Vandværket paa 
Forbruget i Sidste Kvartal. Bestyrelsen var indstillet paa at Forbruget var 
stort, men alligevel var det en overraskelse alene sidste Kvartal var Forbruget 
paa 711 Kr. Forbruget af Vand i Sommerens Løb har været for stort men da 
der ingen Forbud mod Vanding har været, var det jo ikke let for Bestyrelsen 
at skride ind overfor Medlemmer, som Bestyrelsen mente brugte for meget 
Vand man enedes om at lade det komme frem paa Generalforsamlingen. 
  Punkt 9  Sprøjtningen, 
  Da sidste Aars Sprøjtning var meget dyr drøftede man om der kunde 
springes over et Aar eller eventuelt finde en anden Form for Sprøjtning, man 
enedes om at lade Generalforsamlingen afgøre det. 
  Premiering af Haver 
  Følgende Haver fik i Aar Premie Have Nr 184-257-258 
  Flidspræmie tilfaldt Have Nr 186 
  Punkt 11 Orden i Kolonien 
  Formanden oplyste at der ikke have været nogen Særlige klager angaaende 
Motorkørsel paa Vejene men der var alligevel Motorkørsel paa de veje, hvor 
det er forbudt 
  Sekretæren omtalte Sparekontoen og oplyste at Indskuddet have været 3869 
Kr hvilket jo var et pænt resultat. Man vedtog at der skulde være opkrævning 
af Haveleje Søndag den 4 december i Stjernekroen. 
 
                                               Børge Kjærsgaard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bestyrelsesmøde afholdtes Mandag den 19 Marts 1956 hos Formanden 
  Samtlige Bestyrerelsesmedlemmer var mødt. Formanden bød Velkommen- 
1`ste Punkt paa Dagsordenen var Forhandlingsbogen den blev oplæst og 
godkendt. 
  Punkt 2 Vandanlæget Formanden. 
  Formanden omtalte de nye Stophaner og var glad over at det nu var i Orden, 
da det jo ogsaa var en stor Lettelse for ham der passer Vandværket, det blev 
jo vedtaget paa sidste Generalforsamling at henlægge 250 Kr til arbejdet, men 
dette Beløb blev langt overskreden, det kostede i alt med Arbejdsløn 511,19 
Øre; 
  Punkt 3 
  Formanden oplyste at der fra L. Christensen var kommet et Forslag 
angaaende Vandanlæget. Forslaget gaar ud paa at der gives ham Lov til at 
opkræve en Bøde paa 5 Kr pr Hane, hvis Hanerne i Lysthusene ikke er i 
Orden som der lukket op for Vandet, da det jo giver megen besvær og unødig 
Vandspild naar Hanerne i Husene stor aabne og naar det er umuligt at 
komme ind undtagen der skal store Render ind. Bestyrelsen gav tilslutning til 
Forslaget. 
  Punkt 4 Rosenholms Alle 
  Formanden oplyste at Markforvalteren havde lovet at give Vejen en 
Tjærebehandling hvis hans Buchet slog til, og lovede at Vældhullet vil blive 
ordnet. 
  Punkt 5 
  Bestyrelsen drøftede om der skulde støbes en Kant, langs Haverne 137 og 
152. Formanden vilde undersøge Prisen paa Kantsten og man enedes om at 
tage det op til nærmere drøftelse. Man drøftede Grusningen af Vejene og var 
enige om at Vejene nu var i fin Stand. Kasseren oplyste at Grus Slagger samt 
Spredning kostede i alt 1564 Kr 53 Øre mod i 1949 1390 Kr og i 1949 var alt 
Bakkegrus. 
  Punkt 6- 
  Bestyrelsen omtalte Sprøjtningen og var enige om at Hækkene skulde 
sprøjtes igen i Aar, angaaende Frugttræer og Buske vil Bestyrelsen overlade 
det til Generalforsamlingen. Formanden oplyste at der nu var kommet et 
Forslag angaaende Sprøjtning, som skulde drøftes paa Generalf. Kasseren 
oplyste at sprøjtning af Træer og Buske kostede 1000 Kr og Hækkene 355 Kr. 
Sekretæren oplyste at der paa Sparekontoen var Indbetalt 3869 Kr det hidtil 
største Beløb. 
  Punkt 7 Regnskabet 
  Bestyrelsen gennemgik Regnskabet og fandt det i Orden. Regnskabet var 
revideret og godkendt af Revisorene. Der er en Kassebeholdning paa 832,24 
mod sidste Aar 1395 Kr, dertil skal jo bemærkes at vi har holt en Udgift, paa 
Vandanlæget, samt det store Vandforbrug. 
  Punkt 8 Vandforbruget 
  Bestyrelsen drøftede meget indgaaende det store Vandforbrug sidste 
Sommer. Formanden oplyste at han gennem Kredsformanden havde faaet 
Meddelelse om at der var 3 Haveforeninger der har brugt alt formeget Vand 
deriblandt 1940 og Kredsformanden meddelte at det ikke til næste Aar saa 



kunde vi komme i den kedelige Situation at der helt vilde blive lukket for 
Vandet til Kolonien. Bestyrelsen var enige om at der skal skrides ind hvis det 
opdages at der bliver brugt for meget Vand og Bestyrelsen ser sig nødsaget til 
at paatale det omgaaende, og om muligt forlange lukning af Hanerne, til 
Haver hvor Misbrug finder Sted, der skal vandes naar det er tiltrængt, men 
der ogsaa spares hvor det kan, sidste Aar brugte vi dobbelt saa meget Vand 
som vi ellers plejer at bruge. 
  Man drøftede igen Affaldet og igen har Formanden faaet besked om at oplyse 
Medlemmerne om at Affaldet skal helt ud det kan ikke gaa længere paa den 
anden Maade, vi har fra Kommunen faaet Besked om at Affald der ligger lige 
indenfor Hegnet vil blive fjernet paa Foreningens Regning og der er Fare for at 
vi kan blive nægtet Adgang til Pladsen, hvis Medlemmerne ikke overholder det 
her omtalte. 
  Sidste Punkt var Generalforsamlingen. Paa Grund af Strejken vil der ikke 
blive sendt trykte Regnskaber ud da vi ikke kunde faa dem trykt. Man enedes 
derfor om kun at sende Kort ud om afholdes af Generalforsamling, med 
Dagsorden ifølge Lovene. 
  Generalforsamling afholdes paa Stjernekroen Torsdag den 5 April 1956 Kl 
19.30 med følgende Dagsorden 
  
  Punkt 1 Valg af Dirigent 
  Punkt 2 Forhandlingsbogen         
  Punkt 3 Regnskab                   
  Punkt 4 Beretning             
  Punkt 5 Valg af Formand           
                Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer       
                Afgaaende er Bennekov og Kjærsgaard        
                1 Suppleant      
                1 Revisor + 1 Revisor Suppleant       
  Punkt 6 Indkomne Forslag      
  Punkt 7 Fastsættelse af Lønninger      
  Punkt 8 Eventuelt 
 
 
                                         Børge Kjærsgaard 
 
 
 
  Generalforsamling Torsdag den 5 April 56  
  Kl 19.30 i Stjernekroen 
  
  Formanden aabnede Mødet og bød Velkommen og udtalte sin Beklagelse 
over at det ikke var muligt at faa hverken Dagsorden eller Regnskabet paa 
Indbydelsen paa Grund af Typografstrejken, men i Stedet for vil Regnskabet 
blive oplæst af Kassereren og saa kan Medlemmerne jo rette Forespørgsler til 
Kassereren, hvis der er noget man ønsker oplysning om. Formanden udbad 



sig Forslag til Dirigent. Valgt blev L. Christensen, som takkede for Valget og 
oplæste derefter Dagsordenen. 
 
  ( Se foregående side, red. ) 
 
  Dirigenten gav derefter Ordet til Sekretæren der oplæste Forhandlingsbogen 
som blen enstemmigt godkendt. 
  Punkt 3 Regnskabet 
  Kassereren oplæste Regnskabet og oplyste at Kassebeholdningen var paa 
832,24 mod sidste Aar 1395 Kr og oplyste endvidere at alt var betalt og vi 
skylder ikke noget væk. 
  Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
  Punkt 4 Beretning af Formanden. 
  Nu da Forhandlingsbogen og Regnskabet er godkendt vil jeg gerne knytte 
nogle Bemærkninger til vor Økonomi. Der kan kun være 1 Medlem i Kolonien 
som har sagt  at det er for dyrt med Kolonihave. Dertil vil jeg svare at det er 
bleven dyrt især sidste Aar. Sprøjtningen var dyr, Vandforbruget alt for stort, 
og vi har kostet 8 nye Stophaner til Vandanlæget, samtidig har vi faaet Grus 
paa alle Veje, men det kommer jeg tilbage til i min Beretning senere. 
Regnskaget er revideret og underskreven af vore Revisorer alt er betalt 
Jordleje Kontingent til Kredsen og Forbundet, samt Sprøjtning og Grus. 
  Formanden omtalte derefter Affaldet og udtalte blandt andet: Det er noget 
der ligger mig stærk paa Sinde. Kredsformanden modtog i September en 
Skrivelse fra Magistraten angaaende Affaldet fra de 3 Foreninger paa Viby 
Mosegaard. Hvis det ikke bliver lagt helt ud paa Skraaningen bliver det fjernet 
paa Foreningens Regning. Lad os derfor være enige om at vi i vor Forening vil 
køre Affaldet helt ud. 
  Formanden omtalte Hjælp til Haveleje og oplyste at 13 Medlemmer har forret  
Jordlejen af Foreningen, Kontingent og Vandforbrug kan vi jo ikke give, det er 
Aldersrentenydere samt syge og Arbejdsløse der kommer i betragtning. 
  Formanden oplyste at Foreningen ikke i Aar har faaet Gavekort fra Viby 
Tømmerhandel vi plejer at faa et Gavekort paa 50 Kr. 
  Derefter omtalte Formanden Buskettet. Det har i mange Aar kostet 
Foreningen 210 Kr at faa holdt rent, vi har indenfor Bestyrelsen vedtaget at 
spare en Del af disse Penge. Hvis de Medlemmer der har Have ved Buskettet 
vil være os behjælpelig, skal Bestyrelsen nok tage sin Tørn ogsaa. Formanden 
omtalte Hækkene og udtalte at de har været holdt i fin Stand, og ikke mindst 
naar vi ser Hækkene i vores Nabokolonier. Formanden mindede om at 
Klipning af Hække skak foretages 3 Gange 1 Gang inden 1 Juni anden Gang 
15 Juli 3 Gang senest 1 Oktober. 
  Formanden omtalte Motorkørsel i Gangene o bad Medlemmerne være 
behjælpelig med at holde Orden i Kørslen. 
  Derefter omtalte Formanden Sparekontoen, der var sidste Aar indbetalt ca 
3800 Kr og Formanden anbefalede Medlemmerne at benytte Sparekontoen. 
  Formanden omtalte derefter Sprøjtningen og oplyste at der var kommet et 
Forslag som der skulde tages Stilling til her i Aften. Formanden oplyste at vi 
sidste Aar brugte Svovlkalk og Acidan samt et Præperat der hedder OB. 21, 



men det er dyrt men blev stærkt anbefalet af Konsulent Nielsen, Jyllands 
Frøhandel, selve Sprøjtningen har der været en Del kritik, ogsaa desværre 
Berettiget, Bestyrelsen var heller ikke tilfreds med Resultatet, angaaende 
Hækkene vil de blive sprøjtet som sædvanlig baade ind og udvendigt. 
  Derefter omtalte Formanden Vandforbruget sidste Aar Formanden oplyste at 
Kredsen har henstillet til os at vi brugte for meget Vand sidste Aar og en 
Gentagelse var ikke mulig, da kunde vi let komme i den Situation at der kan 
blive helt lukket for Vandet til Kolonien. Bestyrelsen var enige om at der 
maatte skrides ind overfor Misbrug næste Aar, det har vist sig at der i flere 
Haver har været misbrug af Vand og det kan jo ikke være Meningen at 
Naboerne skal betale for alt det Vand den anden Nabo bruger for meget. Vi 
skulde jo nødig komme dertil at vi skulde have lukket for Vandet eller anden 
Rationering, derfor henstiller jeg til Medlemmerne at spare paa Vandet saa 
meget som muligt. 
  Angaaende Vejene omtalte Formanden at nu var de i fin Orden med et godt 
Lag Grus og takkede Medlemmerne fordi de var behjælpelig med Spredning af 
Gruset og derved gøre det billigere. Vi henstiller nu fra Bestyrelsens Side til 
Medlemmerne at være behjælpelig med at holde Vejene i Orden, ved at rive 
Gruset for Hækkene og ud paa Vejen. Formanden omtalte derefter 
Rosenholms Alle og udtalte at Markforvalteren havde lovet hvis han Budget 
kunde love det ville give Vejen en Overfladebehandling og lovede samtidig at 
ordne drænet hvor Vandet har løbet fra hele Vinteren. Men det der blev lavet 
sidste Aar kostede 3400 Kr saa det var jo dyrt at lave Vejen i Orden. 
Formanden oplyste endvidere at Bestyrelsen havde talt om at sætte Kantsten 
langs de 2 Haver ved Rosenholms Alle som er neden paa Vejen og hvis det 
ikke blev for dyrt med Kantsten vilde det blive lavet i Aar ligeledes vil der blive 
Plantet Hybenroser langs Skraaningen langs de øverste Haver saa vil vi jo faa 
en fin Indkørsel til Kolonien. 
  Formanden oplyste at han fra Kredsen har faaet Meddelelse om at der var 
nye Haver at faa paa Høstskovjord ved Brabrand Sø disse kan lejes for 25 Aar 
samt paa Hasle Højgaard og der gælder Lejemaalet til Aar 2000 saa hvis der 
er nogle Medlemmer eller har bekendte der er interesseret, kan de blot 
henvende sig til Kredsformanden. 
  Derefter omtalte Formanden Konsulentbesøget og Præmieudtagningen. 
Formanden anbefalede Medlemmerne at slutte op om Konsulentbesøget da 
det havde stor Interesse for Medlemmerne. Konsulenten var rede til at vejlede 
og svare paa alle Spørgsmaal fra Medlemmerne. 
  Formanden oplyste at følgende Haver fik Præmie Have Nr 184-257-258 
Flidspræmien fik Have Nr 186. Formanden udtalte at han havde hørt nogen 
Kritik angaaende udtagning af Haver og forsikrede at alt gik retfærdigt til. 
Bestyrelsen samdt de Medlemmer der fik Præmie Aaret før udtog 8 Haver som 
saa Konsulenten vælger 4 ud af dem, men jeg maa udtale at naar 
Havelaagerne er lukket kan vi ikke komme i disse Haver og derved udelukkes 
maaske Haver som kunde komme i betragtning men vi kan jo ikke tage ud 
ved at se dem fra Vejene. 
  Formanden omtalte til Slut i sin Beretning vi indenfor Bestyrelsen har været 
godt tilfreds med Aaret der var gaaet og haabede ogsaa at Medlemmerne 



ogsaa var det, ellers var der jo Lejlighed til her paa Generalforsamlingen at 
kritisere hvis der er noget man er ikke er tilfreds med, det er jo paa 
Generalforsamlingen at vi skal diskutere og ikke i Haverne bagefter. 
Bestyrelsen er enige om at det vigtigste i en Koloni er Ro og Orden samt 
Tolorence, vi skal jo alle være her. Hvis der noget i Beretningen som ikke er 
helt klart skal jeg gerne give nærmere Opplysninger derom. Jeg vil til Slut 
takke mine Bestyrelseskolegaer for godt samarbejde i det forløbne Aar og Tak 
til alle Medlemmerne for godt Samarbejde i alle de 16 Aar jeg har været 
Formand. 
  Til Formandens Beretning havde følgende Ordet. Jensen Have Nr 210 
spurgte om der ikke godt kunde afholdes Generalforsamling noget før, da det 
var forsent naar der skulde vedtages Sprøjtning paa Generalforsamlingen. 
Petersen Have Nr 163 omtalte Kantstenene ved Rosenholms Alle oghaabede at 
det vilde blive ordnet. Nielsen Have Nr 229 spurgte angaaende Lejens udløb 
der jo var Aar 1960 og spurgte om der var nye Lejemaal. Formanden svarede 
dertil at endnu var det ikke i Orden men regnede med at vi vil faa et nyt 
Lejemaal for 25 Aar med en Forhøjelse af Jordlejen paa et lille Beløb.  
  Formanden svarede ligeledes de øvrige Talere, derefter gik Beretningen til 
afstemning Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
  Punkt 5 Valg af Formand 
  Formanden blev enstemmigt genvalgt. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer da 
Bennekov ikke ønskede genvalg blev Togfør Kjær nyvalgt til Bestyrelsen, 
Kjærsgaard blev genvalgt. Som Suppleant til Bestyrelsen valgtes Jensen Have 
Nr 168. 
  Valg af Revisor, Christensen blev genvalgt, som Suppleant valgtes Jensen 
Have Nr 168. 
  Punkt 6 Indkomne Forslag 
  1`ste Forslag , Undertegnede tillader sig herved at fremsende Forslag om, at 
Haveejerne der ikke har lukket for Hanerne inde i Huset, betaler en Bøde til 
Manden der passer Vandet. 
 
                                              L.Christensen                     
                                               Have Nr 202 
 
 
 
  Generalforsamlingen vedtog at der skulde betales en Bøde paa 10 Kr pr 
Haveejer som ikke har haft Hanerne lukket inde i Huset og 5 Kr i Bøde for 
Haner i Haven, som ikke er Foreningens. Derefter foreslog Togfører Kjær at 
der skulde være Opslag i Kolonien naar der lukkes op for Vandet. 
  Forslag Nr 2 
  Til Haveforeningen 1940 
  Til den kommende Generalforsamling tillader jeg mig at foreslaa at 
Generalforsamlingen vedtoget at undlade den kollektive Sprøjtning af 
Frugttræer i Aar. 
  Jeg tror ikke at værdien i den kollektive Sprøjtning af Træerne staar i 
rimeligt Forhold til det den koster, saa vidt mig bekendt kostede Sprøjtningen 



af Frugttræer sidste Aar ca 1200 Kr. Det har vist sig, at det er vanskeligt at 
faa Sprøjtningen udført paa det rette Tidspunkt. Efter min Formening er en 
for sen Sprøjtning mere til Skade end til Gavn. I øvrigt har Foreningen en 
Sprøjte som Medlemmerne har Adgang til at laane. Der er ogsaa den svaghed 
ved den kollektive Sprøjtning af alle Træer faar samme dosis, uden hensyn til 
Træernes Art, hvilke nogle Arter tager Skade af. Det er maaske et Spørgsmaal 
om at den Giftspredning i Haverne ikke kan overdrives saa man ved at 
fortrænge nogle Insekter, skaber langt større levebetingelser for andre der er 
meget mere skadelige. 
 
                                     O.M. Ørum       
                                       Have Nr 172 
 
  Da Ørum ikke selv var til Stede for at redegøre for Forslaget forelagde 
Formanden Forslaget og anbefalede Medlemmerne at stemme for Forslaget. 
Forslaget gav en del diskusion hvor flere havde Ordet, Mikkelsen Have Nr 186 
advarede imod at ophæve den kollektive Sprøjtning og udtalte at der var jo 
ikke meget ved selv at sprøjte hvis Naboerne ikke gjorde det. Bertelsen Have 
203 anbefalede Forslaget, og henstillede til Bestyrelsen at den skulde være 
opmærksom paa at der kunde faaes de nødvendige Sprøjtemidler hos 
Marketenderen, blandt andet Svovlkalk, og udtalte at naar man brugte 
Foreningens Sprøjter skulde de leveres tilbage igen efter brugen. 
  Efter at flere Talere havde haft Ordet baade for og imod Forslaget, blev 
Forslaget vedtaget gældende for et Aar. 
  Derefter oplyste Formanden at Foreningen havde købt en ny Sprøjtr og 
anbefalede Medlemmerne at slaa sig sammen 4 eller 5 Haver for derved at 
gøre Sprøjtningen billigere. 
  Punkt 7 
  Fastsættelse af Lønninger 
  Da hverken Formanden eller Kassereren oplyste at de ikke ønskede 
Forhøjelse af Lønnen, blev Lønnen fastsat som sidste Aar 150 Kr til Formand 
og Kasseren. 
  Punkt 8 Eventuelt 
  Jensen Have Nr 204 efterlyste en Vinterhane i Kolonien, hvor Medlemmerne 
kunde hente Vand, der er flere Medlemmer der udtalte sig angaaende 
Vinterhane, Formanden lovede at Bestyrelsen vilde undersøge muligheden af 
om der kunde føres en Vinterhane hos Carl Sørensen i Forbindelse med hans 
Vandhane i Kælderen mod at betale ham et passende Beløb derfor. Da ikke 
flere ønskede Ordet sluttede Dirigenten Generalforsamlingen med at udtale en 
Tak til Medlemmerne for god ro og orden og for en god saglig Diskusion. 
 
                                           Børge Kjærsgaard 
 
 
 
 
   



    
  Bestyrelsesmøde den 26 Juli 1956 
  Hos Togfører Kjær 
 
  Formanden aabnede Mødet og bød Velkommen særlig Velkommen til 
Togfører Kjær som var nyt Bestyrelsesmedlem. 
  Første Punkt paa Dagsordenen var valg af Næstformand valgt blev M. 
Larsen. 
  Punkt 2 Affaldet. Formanden oplyste at vi den 28 Maj havde Besøg af 
Kredsformanden angaaende Klage fra Kommunen angaaende Affaldet som 
Haveejerene ikke kørte ud hvor det skulde ligge og Kommunen forlangte 
Betaling for Flytning af Affaldet For vor Koloni blev der rejst Erstatningskrav 
for der var Papir der blæste over i Haverne samt for Gene og Røgen fra 
Pladsen. Efter Forhandling blev Sagen ordnet paa denne Maade at 
Erstatningerne gik lige op, men vi skulde fra vor Side forklare Medlemmerne 
at det ikke kunde blive ved med at gaa paa denne Maade, Affaldet skal køres 
helt ud. Sagen var jo ellers bragt op i den helt store Plan hvilken mon jo kan 
forstaa da der var mødt 3 fuldt besatte Biler med Raadmanden og 
Vejinspektøren i Spidsen. 
  Formanden omtalte derefter Sprøjtning af Hækkene, som blev paabegyndt 
den 28 Maj. Vejret var udmærket til Sprøjtning og alt forløb godt. Der brugtes 
samme Slags Kemikalier som sidste Aar gav saa fint et Resultat. Hækkene 
blev sprøjtet paa begge Sider saa der skulde ikke kunde blive nogen særlig 
utøjsplage i Aar. Bestyrelsen drøftede derefter Sprøjtningen at Træer da det 
har vist sig at flere Træer har været slemt angrebne af Orme og Spind, det 
vedtages at drøfte Sprøjtningen paa Generalforsamlingen. 
  Punkt 3 
  Vejskiltene. 
  Skiltene er nu sat op takket være det store Arbejde som Kjær har lavet. 
Materialerne er fremskaffet til smaa Penge og Kjærsgaard har sørget for 
Malingen at Skiltene, det var en meget lille Pris de kostede. Bestyrelsen var 
enige om at der nu var et godt og længe ventet arbejde tilendebragt. 
  Punkt 4 Vandingsforbud. 
  Formanden oplyste at han den 5 Juni modtog Skrivelse fra Kredsformanden 
angaaende Vandning og der blev sat Meddelelse i Tavlerne samme Dag, hvor 
der Meddeles at Vandning kun maa finde Sted Mandag Onsdag og Fredag. 
  Punkt 5 
  Man drøftede en Henvendelse der fra Mosevangen var kommet angaaende 
fælles St Hansfest for Børnene, det blev fra Bestyrelsens Side givet Afslag paa 
henvendelsen og Bestyrelsen var enige om at det skulde drøftes paa den 
kommende Generalforsamling om vi til næste Aar skulde have en Fest for 
Børnene og hvordan den eventuelt skal arangeres. 
  Punkt 6. 
  Man drøftede rrenholdelse af Haverne og var enige om at de gennemgaaende 
var bedrre end sidste Aar men der er jo altid enkelte det kniber med. 
  Punkt 7 Klipning af Hækkene 



  Alle Hækkene er klippet og i Orden maaske har det knebet lidt med 
overholdelse at Tidspunktet, men da det var saa sent i Aar maatte vi jo se 
igennem og tage let paa Tingene. 
  Punkt 8 Vejene. 
  Bestyrelsen  var enige om at Vejene var i fin Orden og hvis de forskellige 
Haveejere vilde rive Gruset fra Hækkene og ud mod Vejen, vilde det blive 
endnu bedre. 
  Punkt 9 Buskettet 
  Det har vist sig at flere Haveejere har været flinke til at hjælpe med 
Renholdelsen og Formanden har saa taget resten saa der kan der allerede ses 
nu at en Del Penge kan spares. 
  Punkt 10 Rosenholms Alle 
  Der er nu sat Kantsten ned langs Vejen paa begge Sider, det har været et 
stort arbejde at faa udført nu er det Meningen at vi til Efteraaret skal have 
Skraaningen beplantet,man drøftede hvor meget det vilde koste i det hele, 
men paa nuværende Tidspunkt kunde det ikke regnes nøjagtigt ud. 
  Punkt 11 Afbrænding af Affald om Søndagen. 
  Formanden oplyste at han havde talt med Opsynet paa Pladsen og han 
lovede at de kun vilde brænde Affald naar Vinden bar fra og oplyste endvidere 
at de ikke afbrændte Affald af om Søndagen. Og desværre har det vist sig at 
være Koloniens egne Folk der brander Affald paa Pladsen om Søndagen. 
  Punkt 12 
  Konsulentbesøg 
  Formanden meddelte at Konsulenten kom paa Besøg Tirsdag den 19-7 og 
Formanden lovede at sætte Meddelelse derom i Tavlerne. 
  Punkt 13 Vandforbruget 
  Bestyrelsen mente at der i Aar har været sparet mere paa Vandet end sidste 
Aar og havde ikke opdaget nogen Misbrug ved Vanding. 
  Punkt 14 Udtagning af Præmiehaver 
  Mandag den 9 Juli udtog Bestyrelsen sammen med sidste Aars 
Præmietagere 6 Haver ud som Konsulenten saa skulde bedømme. Konsulent 
Solberg udtog saa den 19 Juli følgende Haver Nr 190 Nr 180 Nr 200 til 
Præmie. Flidspræmien blev i Aar tildelt Have Nr 249. 
  Da der ikke var mere paa Dagsordenen sluttede Formanden Mødet. 

 
                                                       Børge Kjærsgaard 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde afholdtes Torsdag den 1 November 
  Hos Kassereren 
  Alle var mødt. Formanden aabnede Mødet og bød Velkommen. 
  Forhandlingsbogen blev oplæst og godkendt. 
  1 Punkt var Rosenholms Alle 
  Formanden oplyste at der nu var sat Kantsten langs Vejen og fyldt op og at 
der nu skulde plantes Roser langs Skrænten og oplyste endvidere at der var 
købt ca 100 Mtr Kantsten og hele arbejdet vilde koste ca 250 Kr hvori er 



iberegnet Køb af Sten samt Kørsel og Arbejdsløn, hvilket jo maa jo være billigt 
for dette arbejde, endvidere oplyste Formanden at der skulde bruges ca 120 
Roser af 50 Øre pr Stk til beplantning af Skraaningen. Formanden omtalte 
Kommunens Asfaltering at Rosenholms Alle. 
  Punkt 2 Vandforbruget. 
  Formanden oplyste at der vil blive lukket for Vandet Søndag den 4 November 
og oplyste endvidere at Vandforbruget ikke var nær saa stort som sidste Aar 
der har ikke været nogen nævneværdig Udgift paa Vandanlæget i Aar. 
  Punkt 3 
  Bestyrelsen enedes om at Vejskiltene til Foraaret skulde maless om og hvad 
Kørselshastigheden angaar skulde den forandresfra 5 til 15 Km hvilket jo 
ogsaa er mere rimeligt, men Bestyrelsen var enige om at der stadig skulde 
køres forsigtigt i Kolonien. 
  Punkt 4 Buskettet 
  Bestyrelsen enedes om at der til Vinter skulde skæres kraftigt ned i Buskettet 
baade Syrener og Guldregn trængte haardt dertil angaaende Renholdelsen af 
Buskettet var der enighed om at det har været holdt pænt og Formanden 
oplyste at arbejdslønnen kun har været 60 Kr mod 210 Kr sidste Aar men 
udtalte samtidig at beskæringen til Vinter jo ogsaa vilde koste noget. 
  Punkt 5 Vejene 
  Der var enighed om at Vejene nu var i fin Stand, blot Medlemmerne vilde rive 
Gruset fra Hækkene og ud mod Vejen og ikke modsat saa kunde Vejen blive 
endnu bedre. 
  Punkt 6 Hækkene 
  Bestyrelsen var enige om at Sprøjtningen i Aar var paabegyndt 14 Dage for 
sent men af flere Grunde kunde det ikke blive før men trods det har der ikke 
været megen Utøj i Aar. 
  Punkt 7 Sparekontoen 
  Kjærsgaard oplyste at der i Aar var Indbetalt ca 4000 Kr og oplyste endvidere 
at han grundet paa Sygdom maatte slutte før end sidste Aar. 
  Punkt 8 Havesalg 
  Formanden oplyste at der var solgt 3 Haver siden sidste Bestyrelsesmøde og 
oplyste endvidere at følgende 2 Haver er til Salg nr 205 & 228, hvis nogen ved 
nogle købere. 
  Formanden oplyste at der var Kreds Generalforsamling Tirsdag den 13 
November hvor Bestyrelsen har Mødepligt. 
  Bestyrelsen var enige om at der har været god Orden i Kolonien i Aar og der 
har ikke været Klager af nogen Slags. 
  Punkt 9  
  Bestyrelsen drøftede Renligheden af Haverne og var enige om at paa enkelte 
Haver nær, havde den været god i Aar, men nu i Efteraaret er det desværre 
sløjet meget af. Bestyrelsen har jo ingen ret til at forlange Haverne gravet, men 
har derimod ret og Pligt til at paatale, hvis Haverne ligger hen i en tilstand som 
vi ikke kan være bekendt, og vil derefter henstille til de Medlemmer hvis Haver 
ikke er i Orden om at deres Haver bliver bragt i forsvarlig Tilstand. 
 
 



  Præmiehaver 
  Bestyrelsen har ikke været tilfreds med udtagning af Haver i Aar, og da der 
stadig fra Medlemmernes Side er Kritik over de udtagne Haver vil Bestyrelsen 
derefter fremsætte Forslag paa Generalforsamlingen om at der udpeges 2 
Medlemmer udenfor Bestyrelsen, til at udtage Premie og naar de saa har 
udtaget et Antal Haver vil Bestyrelsen derefter gennemgaa de Haver der er 
udtaget, og deraf indstille de Haver til Premie som Bestyrelsen skønner er de 
bedste, saa mon vi ikke kunde blive al den Kritik kvit, som desværre 
fremkommer hvert Aar. 
  Man enedes om at fremsætte Forslag paa Generalforsamlingen angaaende en 
Børnefest til Sommer og evenyuelt Valg af Medlemmer til at arangere en 
saadan Fest. 
  Man enedes om at der skulde være Indbetaling af Haveleje den 18 Nvbr Kl 9 i 
Stjernekroen, og Generalforsamling samme Sted. 
  Torsdag den 29 Novbr Kl 19.30 med følgende Dagsorden. 
  Punkt 1  Valg af Dirigent 
  Punkt 2  Forhandlingsbogen 
  Punkt 3  Regnskab 
  Punkt 4  Beretning 
  Punkt 5  Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer, afg. er M. Larsen og M. Pedersen 
                 Valg af 1 Suppleant, afg. er Jensen Have Nr 168 
                 Valg af 1 Revisor + 1 Suppleant 
  Punkt 6  Indkomne Forslag 
  Punkt 7 Fastsættelse af Lønninger 
  Punkt 8  Eventuelt 
Da der ikke var mere at drøfte sluttede Formanden Mødet. 
 
  NB Kassebeholdning 12o33 mod sidste Aar 832,24 
 
                                            Børge Kjærsgaard 
 
 
 
 
  Generalforsamling Torsdag den 29 November Kl 19.30 
  I Stjernekroen 
 
  Formanden aabnede Mødet og bød Velkommen, udbød sig derefter Forslag til 
en Dirigent valgt blev Rolander Have Nr 259. Rolander takkede for Valget og 
oplæste Dagsordenen. 
  ( Se ovenstående, red. ) 
  Derefter fik Sekretæren Ordet og oplæste Forhandlingsbogen, som blev 
enstemmigt godkendt. 
  Regnskabet. 
  Kassereren oplæste Regnskabet og gav nogle Bemærkninger til forskellige 
Poster oplyste at Kassebeholdningen var 12033(?, red.) Kr mod sidste Aar 
832,24. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 



  Beretning 
  Formanden indledte sin Beretning med at udtale en Tak til Medlemmerne og 
Bestyrelseskolegaer for godt samarbejde det sidste Aar. Om Økonomien 
udtalte Formanden at den er i fin Orden alt var betalt og Foreningen skylder 
intet væk, rettede en Tak til Kassereren og Revisorene. 
  Formanden omtalte Konsulentbesøget og anbefalede Medlemmerne at slutte 
op om disse Besøg, da der altid er noget at lære og kan altid faaes Oplysninger 
af Konsulenten. Om Premiehaverne oplyste Formanden følgende Haver havde 
faaet Premie i Aar Have Nr 180-190-200-249 og udtalte derefter der har de 
sidste Aar været en Del Kritik angaaende udtagning af Premiehaver, men jeg 
kan forsikre at det gaar retfærdigt til. Bestyrelsen udtager sammen med sidste 
Aars Premietagere 6 Haver hvoraf Konsulenten saa ugtager de 3 Premiehaver 
den fjerde vælger Bestyrelsen selv og giver den Flidspremie. Men der kan være 
saa mange Ting der spiller ind. Naar Havelaagerne er laasede kan vi jo ikke 
komme ind i Haverne og der er jo ogsaa de Haver som de sidste fem Aar har 
faaet Premie og derfor ikke kan komme I Betragtning, derfor skal man være 
hen over de forskellige Ting før en saa uberettiget Kritik sætter ind. 
  Formanden omtalte derefter nye Haver at faa paa Høskovgaard Marken til 
Brabrand samt paa Hasle Højgaard. 
  Om Buskettet udtalte Formanden at vi i Aar har haft en Udgift paa ca 60 Kr 
ved Renholdelse af Buskettet, men det vilde jo blive en Del mere da der nu 
skulde foretages en kraftig Beskæring af Buskettet og da der samtidig skal 
bruges ca 150 Roser til beplantning af Skraaningen ved Rosenholms Alle, vi 
regner med at Roserne kan tages i Buskettet saa spares der jo 45 Kr ved køb 
af Roser saa det skulde jo kunde dække det meste af Udgiften til Beskæring af 
Buskettet. 
  Om Hjælp til Havelejen oplyste Formanden at der ogsaa i Aar var givet Hjælp 
til Leje, til gamle og andre som kan komme i Betragtning. 
  Formanden omtalte Rosenholms Alle og udtalte sin Glæde over at vi nu 
havde faaet en fin Indkørsel til Kolonien. 
  Om Hækkene udtalte Formanden at der ogsaa til næste Aar vil blive sprøjtet 
og udtalte sin Tilfredshed med Hækkenes vedligeholdelse. Om Vejene udtalte 
Formanden, nu har vi nogle fine Veje og henstillede til Medlemmerne om at 
være med til at holde dem i Orden, saa regner vi med at vi kan klare os med 
Grus de første 3 fire Aar. 
  Formanden udtalte sin Glæde over at Sparekontoen gik saa udmærket og 
anbefalede Medlemmerne til at være med til næste Aar, da det jo er en nem 
Maade at faa sin Haveleje betalt. 
  Om Sprøjtningen sagde Formanden at Hækkene stadig vil blive sprøjtet af 
Foreningen og da der ikke er Forslag fremme om at genoptage den 
obligatoriske Sprøjtning, vilde der ikke blive sprøjtet Træer og Buske. 
  Om Vandanlæget udtalte Formanden alt er gaaet normalt og Forbruget har 
ikke været forurolingende stort. 
  Om Affaldet nævnede Formanden at der fra Kommunens Side var klaget over 
at det blev kastet ved Indkørslen til Affaldspladsen. Formanden henstillede til 
Medlemmerne om at køre det helt ud. 
   



  Navneskiltene 
  Vi har nu faaet Navneskilte i vor Koloni paa alle Veje og de der mangler vil 
blive sat op til Foraaret og Opslagstavlerne vil blive Malet og repereret. Om 
Mortorkørsel i Kolonien udtalte Formanden at det har gaaet meget godt i 
Sommer, men der er altid nogle der kører for hurtig og Bestyrelsen er enige om 
at paatale det hver Gang de ser det. Bestyrelsen er ligeledes enige om at naar 
Skiltene skal males til Foraaret, skal der i Stedet for 5 Km staa 15 Km, det 
passer bedre og vil maaske ogsaa give et bedre Resultat. 
  Formanden omtalte Affaldet, da der jo snart er fyldt op paa Pladsen, vil vi jo 
komme i den Situation at vi maa leje en Vognmand til at køre det væk, 
eventuelt i samarbejde med Mosevang og Engvang, det kan jo snart blive 
Aktuelt. 
  Hermed sluttede Formanden sin Beretning og overgav den til Diskusion for 
det er jo paa Generalforsamlingen vi skal drøfte Koloniens anliggender. Til 
Formandens Beretning havde følgende Ordet 
  Bertelsen Have Nr 203, anbefalede Studiekredsen, L. Christensen omtalte 
Premiehaverne og han havde Tillid til Bestyrelsen angaaende denne Sag. 
  Rolander var ikke helt Tilfreds med Sprøjtning af Hækkene og spurgte om 
Vinterhanen til Kolonien. Formanden svarede de forskellige Talere og oplyste 
at der ikke vil blive stillet en Vinterhane op da det var for resikabelt for 
Vandanlæget og oplyste at Medlemmerne kunde hente Vand hos Carl 
Sørensen. 
  Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer M. Petersen og M. Larsen blev genvalgt som 
Suppleant genvalgtes Jensen Have Nr 108 Revisor + Suppleant genvalgtes. 
  Indkomne Forslag 
  Forslag om Børnefest.  
  Sidste Aar afholdt Mosevang en Børnefest St Hans Aften og forespurgte om vi 
vilde være med, Bestyrelsen enedes om at sige nej til Tilbudet. Da vi nu har 
faaet flere Henstillinger om at lave en Fest for Børnene fremsatte vi hermed 
Forslag derom. 
  Efter at Forslaget var bleven drøftet, blev det vedtaget at Bestyrelsen skulde i 
Samarbejde med nogle Medlemmer arangere en Fest for Børnene til Sommer. 
  Forslag angaaende Premiehaver da der har været en Del Kritik angaaende 
udtagning af Premiehaver, mener vi indenfor Bestyrelsen at vi maa have en 
anden Ordning paa det. Vi har tænkt at Generalf. skulde vælge 2 Medlemmer 
udenfor Bestyrelsen til at tage nogle Haver ud for Eksempel de 20 bedste 
Haver til Bedømmelse af Bestyrelsen samt sidste Aars Premietagere og til sidst  
Konsulenten, men hvis Medlemmerne har et andet Forslag, har vi ikke noget 
derimod. 
  Formanden omtalte Bestyrelsens Forslag og den Kritik der er rettet mod 
Bestyrelsen og, udtalte at han Personlig var blevet angrebet derfor, derfor ser 
vi indenfor Bestyrelsen gerne en anden Løsning paa Sagen. Om Forslaget 
udspandt der sig en længere Diskusion de fleste Talere var meget imod 
Forslaget og de gav deres tilslutning til at det skulde gaa paa samme maade 
som altid og gav Bestyrelsen den fulde Tillid. L. Christensen Have Nr 202 
henstillede til Bestyrelsen om at Trække Forslaget tilbage dette blev anbefalet  
af flere af Medlemmerne. Formanden trak derefter paa Bestyrelsens Vegne 



Forslaget tilbage og takkede de forskellige Talere for den Tillig de viste 
Bestyrelsen i denne Sag. 
  Fastsættelse af Lønninger 
  Da hverken Formanden eller Kasseren ønskede forhøjelse blev Lønningerne 
fastsat som sidste Aar. 
  Eventuelt 
  Under Eventuelt havde flere Talere Ordet og nogle Ønskede et Kort over 
Kolonien hvor de forskellige Gange var aftegnet samt i hvilke G ane de 
forskellige Numre var at finde, Kjær lovede, at der til Foraaret vilde blive lavet 
noget i den Retning. 
  Da ikke flere ønskede Ordet sluttede Dirigenten Mødet og takkede for god Ro 
og Orden. 
 
                      Børge Kjærsgard 
 
 
 
 
GODT NYTAAR ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Bestyrelsesmøde afholdtes den 29-5 1957 
  Hos Formanden 
 
  Formanden bød Velkommen og aabnede Mødet oplyste at der fra Viby 
Tømmerhandel var skænket et Gavekort paa 100 Kr men Gavekortet skulde 
bruges til køb af et Drivhus til ca 250 Kr der vedtoges at lade det opslaa paa 
Tavlerne og hvis nogle meldte sig vilde Bestyrelsen saa tage Stilling til hvem 
der eventuelt kunde komme i Betragtning. 
  Man drøftede de nye Vejskilte og Havenumre og var enige om at det nu var 
lettere at finde de forskellige Haver. Buskettet, man enedes om at lade det 
være som sidste Aar da det har vist sig at denne Ordning er den billigste. 
  Formanden oplyste at Sprøjtning af Hække nu var tilendebragt der var brugt 
Svovlkalk og Blyarsenat. 
  Formanden mindede om Konsulentbesøget og det vedtoges at efter 
Konsulentbesøget skulde der ydtages Haver til Premie. 
  Sparekontoen, da Sekretæren ikke kunde paatage sig Opkrævning i Aar 
vedtoges det at det for en anden til det, det overlades til Formanden at ordne 
dette. 
  Man vedtog at Foreningen skulde rette Henvendelse til Mosevangen 
angaaende en fælles St Hansfest for Børnene i Kolonien. 
  Man  drøftede ligeledes de forskellige Havesalg, samt renligheden i Kolonien 
Klipning af Hække og enedes om at paa Grund af det sene Foraar kunde 
Klipningen udsættes til Pinse. Man drøftede ligeledes Vejene og der var 
enighed om at de var i bedste Orden. 
  Formanden omtalte Vandanlæget og oplyste at der har været forskellige Ting 
at rette efter Frosten, angaaende Vandforbruget var der enighed om at 
Forbruget vilde blive stort her i Forsommeren. 
 
                                            Børge Kjærsgaard 
       
 
 
 
  Bestyrelsesmøde den 4-11-57 
  Hos Formanden 
  
  Formanden aabnede Mødet og bød Velkommen. 
  I Punkt var Regnskab man var bange for at Vandforbruget i Aar skulde blive 
stort og efter Kassererens Oplysning slog det ogsaa til.Sidste Kvartal var paa 
617,09 og for hele Aaret 1250 Kr, saa trods det sene Foraar er Vandforbruget 
meget stort. 
  II Buskettet. Der er nu beplantet langs Skraaningen med beplantning 
Kantsten og Arbejdsløn alt iberegnet 306 Kr. 
  III 
  Konsulentbesøget var ogsaa i Aar fra Medlemmernes Side daarlig besøgt. 



  4 Man drøftede angaaende udtagning af Premiehaver i Aar var det den 18-7 
det er jo alt for sent og det er ogsaa forsent at de udtagne Haver bliver 
offentliggjorde da der om Efteraaret ingen Mulighed er for at se om de udtagne 
Haver virkelig var til Premie. Følgende Haver blev tildelt Premie Have Nr 204 
Ærespræmie 
Have Nr 172-266-236 196. 
  Formanden omtalte Studiekredsen der var fra 1940 Tilmeldt 3 Medlemmer.  
Man vedtog at den aarlige endbetaling af Haveleje skulde finde Sted Søndag 
den 24-11 Kl 9 i Stjernekroen. 
  Formanden oplyste angaaende Gavekortet fra Viby Tømmerhandel da der 
ingen entreserede meldte sig, maatte vi sende det tilbage. Til Slut drøftedes de 
forskellige Havesalg og de godkendtes alle af Bestyrelsen. Affaldet var som 
sædvanlig paa Dagsordenen det kniber som sædvanlig med at faa Affaldet helt 
ud. 
 
                           Børge Kjærsgaard 
 
 
Hvor blev Generalforsamlingen af ? 
 
 
 
 
 
 
GODT NYTAAR ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Bestyrelsesmøde  Søndag den 20-4 1958 
  Hosformanden 
  Fraværende var Togfører Kjær. Formanden bød Velkommen og gik derefter 
over til Dagsordenen. 
  1 Punkt var Regnskabet. 
  Formanden oplyste at Regnskabet var revideret og alt i Orden. Kassereren 
oplyste at Kassebeholdningen var paa 821,56 mod sidste aar 12033, Kr. 
Grunden til at Kassebeholdningen var mindre skyldtes de store Vandregninger 
som vi har haft sidste Aar. Formanden udtalte at der er Mulighed for at 
Kontingentet til Kolonihaveforbundet vilde stige i Løbet af Aaret. Omtalte det 
afholdte Beskæringskursus som var godt besøgt. Man drøftede de Skader som 
Haverne har forvoldt i Kolonien Formanden oplyste at Markforvalteren har 
lovet at der til Efteraaret vilde blive gjort noget for at faa Harene udryddet. 
Ligeledes drøftedes de forskellige Havesalg, samt Hammelbanens Jord, der 
bliver kørt for meget Affald derned, Formanden omtalte det Lejemaal, som vi 
snart skal have fornyet, og Formanden oplyste at han havde talt med 
Kredsformanden om det. 
  Man vedtog at afholde Generalforsamling Tirsdag den 29 April Kl 20. i 
Stjernekroen, med følgende Dagsorden. 
 
1 Punkt  Valg af Deregent     
2     -       Forhandlingsbogen 
3     -       Regnskabet 
4     -       Beretning ved Formanden 
5     -       Valg af Formand 
6     -       Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer 
7     -       Valg af 1 Revisor + Suppleant 
8       -       Indkomne Forslag 
9       -       Fastsættelse af Lønninger 
10     -       Eventuelt 
 
                                        Mødet hævet 
                                                            Børge Kjærsgaard 
 
 
 
 
 
  Generalforsamling den 29-4-58 
 
  Formanden bød Velkommen udbad sig forslag til en Deregent Valgt blev L. 
Christensen. 
  Forhandlingsbogen blev godkendt. 
  Regnskabet. Kasseren gav nogle Oplysninger angaaende Vandregningen 
derefter oplyste Kassereren Regnskabet Kassebeholdning 821,56. 
  Regnskabet godkendtes enstemmigt. 
  Formandens Beretning 



  Formanden omtalte Kredsgeneralforsamlingen og udtalte at han paa 
Kredsgeneralf havde omtalt den sene Tid som Konsulenten udtog Haverne 
paa og udtalte at et saa sent Tidspunkt var forkert. Om Lejemaalet udtalte 
Formanden at han ogsaa paa Kredsgeneralf. Havde omtalt Lejemaalet 
  Formanden omtalte Affaldet ved Hammelbanen, der har været klaget til 
Kredsen angaaende Aflæsning af Affaldet ved Hammelbanen, Jeg oplyste 
Kredsen om at det var Villaejerne paa den anden Side der kørte det meste 
Affald derud men lovede at vi nok skulde det værste brændt. Om Lejemaalet 
oplyste Kredsformanden at naar Lejemaalet udløb for 1940 er der 11-12  
Foreninger der ligeledes skulde forhandle om nyt Lejemaal og det er 
Kredsformandens sikre Tro at vi igen vilde faa et Lejemaal paa 20 Aar, da vor 
Koloni ligger i det grønne Bælte. Jeg paatalte ligeledes at det var alt forsent vi 
fik Lov til at Offentliggøre de udtagne Premiehaver, Kredsformanden Svarede 
dertil at det var jo vedtaget paa en Kongres. Kredsformanden oplyste 
endvidere at Forbundet havde et stort Underskud, saa vi kunde en Forhøjelse 
af Kontingentet. Kredsformanden omyalte ogsaa Vandingsforbudet og udtalte 
at der skulde tages Alvorligt fat paa Overtrædelse af dette. 
  Om Sparekontoen oplyste Formanden at den har været god og oplyste at 
Dam vilde opkræve igen i Aar. 
  Formanden oplyste at følgende Haver var til Salg Nr 244-228-220-191. Have 
Nr 244 skal sælges da Ejeren er flyttet til en anden Kommune men vi har fra 
Bestyrelsen givet ham Frist til 15 Maj. 
  Formanden oplyste at han og Dam havde sprøjtet i 50 Haver og saasnart 
Hækkene er grønne skal de sprøjtes. 
  Formanden udtalte at der har været god orden i Kolonien sidste Aar. 
Formanden udtalte at det kniber med at overholde Vandingsforbudet der har 
været enkelte Tilfælde hvor det var nødvendigt at paatale det. 
  Formanden omtalte St Hansfesten som vi afholder sammen med 
Mosevangen, Udgifterne var smaa da der var amk Lotteri til at dække 
Udgifterne. 
  Formanden omtalte Vejskiltene det var en billig Fornøjelse at faa dem 
fremskaffet, men desværre kniber det med at lade dem sidde i Fred. Om 
Vandanlæget udtalte Formanden at det ????? tilfredsstillende ????? smaa 
Bekostninger. Om Motorkørsel i Kolonien udtalte Formanden at der kun har 
været enkelte Tilfælde hvor der maatte skrides ind. 
  Om Hjælpen til Haveleje oplyste Formanden at vi i lighed med tidligere Aar 
har ydet Hjælp til gamle og syge. 
  Om Økonomien udtalte Formanden, Regnskabet er revideret og i Orden alle 
Regninger er betalt og vi skylder intet. 
  Om Konsulent besøget er der kun det at oplyse at Medlemmer ikke møder 
og heller ikke til det afholdte Beskæringskursus. 
  Angaaende den nye Motorvej paa Hammelbanen udtalte Formanden at det 
var hans tro at det vilde vare mange Aar inden den bliver til Virkelighed.  
  Om Harenes ødelægelse af Træer og Buske i Haverne udtalte Formanden at 
vi maa se at faa en Løsning paa dette Problem. 
  Om Forbundets Landsstævne udtalte Formanden at han havde Lodsedler 
saa Medlemmerne kunde købe hvis de ønskede det. 



 Til slut takkede Formanden for godt samarbejde i Aaret der var gaaet og 
overlod derefter Beretningen til diskusion. 
  Flere Medlemmer havde Ordet til Formandens Beretning, som derefter 
godkendtes enstemmigt. 
  En anmodning om forhøjelse af Lønnen til L. Christensen blev vedtaget 
anmodningen var 125 Kr. 
  Punkt 5 Valg af Formand 
  Formanden genvalgtes med Aklamation. 
  Punkt 6 Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer 
Genvalgt blev B Kjærsgaard og Kjær ligeledes genvalg af Revisor og 
Suppleant. Da der ikke var nogle Forslag udgik dette Punkt. 
  Fastsættelse af Lønninger uforandret. 
  Eventuelt 
  Bertelsen Have Nr 203 anbefalede Studiekredsen. Formanden oplyste at der 
skulde et Par Læs Grus paa nogle Veje som ikke fik Grus sidste Gang. 
Eriksen Have Nr 213 omtalte det nye Lejemaal og mente at vi skulde 
forhandle med Kommunen i god Tid. Flere Medlemmer havde Ordet og 
rettede forskellige Spørgsmaal som Formanden besvarede.. derefter sluttede 
Dirigenten Generalforsamlingen med Tak for god ro og Orden. 
 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde den 7 Juni 1958 
   
  Formanden bød Velkommen. Paa Dagsordenen var kun enkelte Sager 
Formanden oplyste at Konsulenten vilde komme paa Havevandring sidst i 
Maaneden. Der var Forslag fra Mosevangen angaaende St Hans Fest det blev 
vedtaget at vi skulde gaa med igen i Aar. Bestyrelsen drøftede forskellige 
Havesalg som godkendtes. 
Og Havernes renholdelse, der var et Par enkelte Haver som ikke rigtig var i 
Orden, det vedtoges at henstille til Haveejerne om at faa det bragt i Orden. 
Man enedes om at naar Konsulenten havde været til gennemgang skulde 
Bestyrelsen ud for at tage Haver ud til Premie. 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde 14-9-58 
 
  Der var ikke store Ting paa Dagsordenen. Formanden havde fra 
Kredsformanden faaet Meddelelse om at der skulde afholdes KLAPJAGT paa 
Harer den 11 Oktober, men de Bestyrelsesmedlemmer der var til Stede 
enedes om at sende en Ansøgning til Landbrugsministeren om tilladelse til at 
skyde Harer og naar tilladelsen kom saa overdrage Kjær Hvervet som Jæger 
med Politiets tilladelsse. Angaaende Generalforsamlingen enedes man omat 
afholde den i November Maaned. Man drøftede renligheden i Haverne, den 
kunde være bedre, godt nok har det været en daarlig Sommer, men der var et 



Par enkelte Haver som er under al kritik. Formanden oplyste at følgende 
Haver vilde faa Premie Have Nr 259-195-161-232. Sekretæren omtalte 
Sparekontoen der er ikke saa god Tilslutning som sidste Aar. Man vedtog at 
købe 4 m Grus til de Veje som ikke fik ret meget sidste Gang saa var der galt 
paa den brede Vej ved Have Nr 198-199 og ligeledes Have Nr 220. 
  Formanden omtalte den Have som har staaet under Vand og oplyste at 
Markbetjenten var i Gang med at finde der hvor brudet paa Ledningen var. 
Der vedtoges at afholde Bestyrelsesmøde i Oktober for at tilrettelægge den 
kommende Generalforsamling samt indbetaling af Haveleje. Sekretæren 
oplyste at han var ved at afslutte opkrævning til sparekontoen, da det ikke 
var let at træffe sparene i Haverne mere. 
 
 
 
 
 
 
GODT NYTAAR ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



  Bestyrelsesmøde Søndag den 15-2-59 
 
  Formanden bød Velkommen, samtlige Bestyrelsesmedlemmer var mødt. 
  Formanden omtalte Beskæring, da Skive ikke kunde meere, blev Træerne 
ikke beskæren i Aar, man enedes om at faa fat i en Gartner til næste Aar. 
Havesalg, der er bleven solgt enkelte Haver i Aarets Løb. 
  Angaaende Affaldet drøftede Bestyrelsen flere Muligheder, naar der ikke 
mere køres Affald ud paa Kommunens Plads mere og enedes om at lægge det 
frem paa Generalforsamlingen. Ligeledes vedtog man at Buskettet skulde 
beskæres i Aar. Formanden lovede at gøre det. Angaaende Vejskiltene som 
var bleven ødelagt man vedtog at faa nye Skilte hvor der mangler nogle. Kjær 
lovede at ordne det. Vandforbruget blev ogsaa drøftet, det er jo stadig for 
stort, den sidste Kvartals Regning trods det at Sommeren var meget vaad. 
Kassereren oplyste at Kontingent til Forbund og Kreds var steget med 1,75 Kr 
for Medlem. Oplyste endvidere at Kassebeholdningen var paa 1156 Kr mod 
sidste Aar 821 Kr. 
  Bestyrelsen drøftede de forskellige Hærværk der har været i Kolonien , ???? 
Vejskiltene og knuste Havelaager, det maa være Drengestreger af alvorli art, 
man saa paa Formandens ødelagte Træer, Bestyrelsen staar uforstaaende 
overfor en saadan Hævnagt, men desværre bliver det ikke let at klare hvem 
Gerningsmanden er. 
  Til Slut vedtoges det at afholde Generalforsamling Onsdag den 4 Marts Kl 
19.30 i Stjernekroen med følgende Dagsorden 
 
  Punkt 1  Valg af Dirigent 
  Punkt 2  Forhandlingsbogen 
  Punkt 3 Regnskab 
  Punkt 4 Beretning 
  Punkt 5 Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer 
               Afgaaende er M. Petersen og M. Larsen 
               Valg af Revisor + Suppleant 
  Punkt 6 Indkomne Forslag 
  Punkt 7 Lønninger, 150 Kr tol hver 
  Punkt 8 Eventuelt 
 
                                     Børge Kjærsgaard 
 
 
 
  Generalforsamling Onsdag den 4-3-59 
  Kl 19.30 i Stjernekroen. 
 
  Formanden bød Velkommen og udtalte sin Glæde over at der var mødt saa 
mange. 
  Udbad sig derefter Forslag til Valg af Dirigent. Valgt blev Bennekov. 
Dirigenten oplæste Dagsordenen og konstaterede at Generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt 



 
 lovligt indkaldt, gav derefter ordet til Sekretæren der oplæste 
Forhandlingsbogen. Den blev godkendt enstemmigt. 
  Kasseren oplæste det reviderede Regnskab og gav Oplysninger angaaende 
Regnskabet. Kontingent til Kreds og Forbund er steget med 1,75 Kr pr 
Medlem oplyste at Kassebeholdningen var paa 1156 Kr mod 821 Kr sidste 
Aar. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Derefter fik Formanden Ordet til 
sin Beretning. 
  Formanden begyndte med at give Medlemmerne Oplysning at der ikke mere 
maatte køres Affald ned, lige ved Indgangen og oplyste at han havde faaet en 
Skrivelse fra Kredsformanden, der meddelte at Kommunen havde fjernet 
Affaldet, til en Pris af 180 Kr som de tre Haveforeninger skulde betale i 
Fællesskab 60 Kr til hver frening. Formanden gjorde opmærksom paa at til 
næste Aar var det forbi med at køre Affald derned, saa maa der jo findes en 
anden Løsning. Eventuelt i Samarbejde med de to øvrige Kolonier. 
  Vejskiltene 
  Mange af vore Skilte er bleven ødelagt i Vinterens Løb, det er store Drenge  
der ødelægger dem, dette er meddelt Politiet om ødelæggelserne. 
  Buskettet 
  Forkanten klippes paa Vejen langs Banen og Roserne langs Rosenholms 
Alle beskæres. 
 Formanden gav oplysning om at der ikke vil blive beskaaren Frugttræer i Aar 
da Skive ikke kan mere. 
  Formanden gjorde opmærksom paa Hammelbanen. Angaaende Vejene 
udtalte Formanden at der vilde blive kørt nogle læs Grus, hvor det er 
haardest tiltrængt. 
  Formanden omtalte Vandforbruget og Vandingsforbud og mente det var 
forkert med Forbud mod Havevanding, naar alle andre Villaejere maatte 
vande trods Vandforbudet. 
  Formanden omtalte kort Kontingentforhøjelse til Kreds og Forbund. 
  Angaaende sprøjtning af Hækkene oplyste Formanden at der vil blive 
sprøjtet med samme blanding som sidste Aar. 
  Angaaende Renholdelse af Haverne udtalte Formanden at det har knebet 
med at holde Haverne i pæn Stand, paa Grund af den vaade Sommer. 
  Formanden omtalte Opsparingen og udtalte at Dams Regnskab var i Orden. 
  Om Økonomien udtalte Formanden at den var i Orden alt var betalt. 
  Formanden udtalte at vi som sædvanlig havde givet Koloniens ældre Tilskud 
til Havelejen. 
  Om Konsulentbesøget omtalte Formanden, at der som sædvanlig var for faa 
Medlemmer til Stede. 
  Formanden omtalte kort Dræningen, det var galt i et Par Haver, men nu er 
det i Orden igen. 
  Formanden sluttede si Beretning med at takke Medlemmerne for det 
forløbne Aar og rettede en Tak til Bestyrelseskolegaer for godt samarbejde i 
det forløbne Aar: 
  Efter at flere Medlemmer havde haft Ordet godkendtes Formandens 
Beretning enstemmigt. 



  Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer genvalgt blev M. Petersen og M. Larsen. 
Valg af Revisor og Suppleant. Genvalg. 
  Fastsættelse af Lønninger 
  Da Formand og Kassererer ikke ønskede Lønnen ændret blev den 
uforandret 150 Kr til hver. 
  Indkomne Forslag 
  Sekretæren oplæste et Forslag fra flere Medlemmer angaaende de 
beskadigede Træer i Formandens Have, omtalte kort at Bestyrelsen havde 
udsat en Dusør paa 200 Kr til eventuel Oplysninger angaaende det skete og 
som vi haaber at det vil blive vedtaget her i Aften. Desuden foreslaaes at hvis 
de beskadigede Træer ikke kommer til at gro mere, foreslaaes det at 
Foreningen yder erstatning eventuelt med nye Træer, paa ca 1 Aar, samt 
Plantning af disse, ude udgifter for Formanden. 
  Dette Forslag blev enstemmigt vedtaget. 
  Eventuelt. 
  Under Eventuelt havde flere Medlemmer Ordet og efter at Formanden havde 
svaret de forskellige Medlemmer, sluttede Dirigenten Generalf. med Tak for 
god Ro og Orden. 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde den 3-5-59 
 
  Formanden bød Velkommen, samtlige Medlemmervar mødt. 
  Der var ikke meget paa Dagsordenen. Man drøftede Sprøjtningen af 
Hækkene og det vedtoges at Formanden skulde sørge for Sprøjtningen, 
ligeledes blev det vedtaget at vi skulde købe nogle Læs Grus til Vejen langs 
Buskettet. Man drøftede en opfordring fra Mosevang og Engvang angaaende 
St Hans Festen og der var enighed om at vi ogsaa i Aar skulde være med, det 
blev overladt Kjær og Kjærsgaard at ordne Havefesten sammen med de øvrige 
Foreninger. 
  Bestyrelsen saa paa de beskadigede Træer hos Formanden og kunde 
konstatere med Glæde at Træerne ikke var helt ødelagte og det saa ud til at 
Træerne vilde give Frugt alligevel. 
 
 
 
Bestyrelsesmøde den 20-6-59 
 
  Formanden bød Velkommen omtalte derefter Konsulentbesøget og det 
vedtoges at Bestyrelsen skulde tage Haver ud til Premie. 
  Formanden omtalte Affaldet, som stadig volder besvær, det kniber stadig 
med at faa Affaldet hen hvor det skal, og nu er det galt ved Hammelbanen, 
men der er Villaejerne ogsaa med til at køre Affald hen. Navneskiltene de er 
snart ødelagt alle, man drøftede en anden ordning, eventuelt med nye Skilte 
som kan tages af om Vinteren. Formanden omtalte Fremmødet i 3`die Kreds, 
der var fra Kolonihaveforbundet sendt Lodsedler til 3`die Kreds, men 



Bestyrelsen i 1940 var enige om at de ikke vilde sælge Lodsedler for 
Forbundet, da Bestyrelsen var af den Mening at Biografen var en af 
Ansøgerne til Forbundets Økonomi og da der samtidig var vedtaget 
Kontingentforhøjelse til Forbundet med tilbagevirkende Kraft, vilde 
Bestyrelsen ikke være med til at sælge Lodsedler for Forbundet. 
  Formanden havde paa Mødet kritiseret Vandingsforbudet og mente at naar 
der skulde være Vandingsforbud maatte ogsaa Privathaver være med, det er 
jo altid Kolonihaverne det gaar ud over med Forbudet. 
  Formanden omtalte Studiekredsen og oplyste at 2 Medlemmer fra 1940 
havde deltaget. 
  Man drøftede Have Nr 145, den er ikke i Orden og det vedtages at sende Fru 
Frandsen et Brev og meddele at Have skal være i orden til en af Bestyrelsen 
fastsatte Dato. 
 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde den 16-10-59 
 
  Formanden bød Velkommen. 
  1`ste Punkt var Vandforbruget. Vandforbruget har været meget stort i 
Sommer og i enkelte Haver har der været Misbrug af Vand i en Have stod 
Hanerne aabne i over 8 Dage, inden det blev opdaget af et af Medlemmerne, 
der blev straks lukket og sendt Beskedtil Vedkommende. I en anden Have 
blev der vandet saa rigelig at Vandet løb ned gennem 2 Haver, dette blev 
paatalt, men taget meget fornærmeligt op, saadan kan der nævnes flere 
Eksempler. Bestyrelsen var klar over at Prisen igen skulde forhøjes for 
Vandforbruget og Kassereren oplyste at der skulde paalægges hver Have 15 
Kr for Vand, hvilket vedtoges. Følgende Haver fik tildelt Præmie i Aar Have Nr 
164-147-166 og Flidspræmie tilfaldt Have Nr 244. 
  Buskettet. 
  Man var enige om at Buskettet i Aar havde været pænt og holdt i god Orden. 
  Havehjælp. 
  Man enedes om at give efter de samme Regler som er gældende hvert Aar. 
  Vejene. 
  Der blev brugt for ca 200 Kr til Grusning langs Buskettet og til at lappe 
hvor der tiltrængtes, og det skulde ikke være nødvendigt at bruge Penge til 
Vejene næste Aar. 
  Ro og Orden. 
  Der har ikke været noget at bemærke naar vi frataget Tyveri i Frederiksens 
Have og Æbler fra en anden Have, ellers har det værret roligt. 
  Renligheden. 
  Gennemgaaende har Renligheden været god. En enkelt Have har ikke været 
i Orden men paa Grund af Sygdom og senere Dødsfald maa dette 
undskyldes. 
  En anden Have Nr 145 har været slem i Aar og da Bestyrelsens henstilling 
flere Gange om at faa den i Orden ikke har hjulpet har Bestyrelsen 



enstemmigt vedtaget at opsige Lejemaalet mellem Fru Frandsen og Havef  i 
1940, dette er skriftlig meddelt Fru Frandsen endvidere at Haven skal være  
 
solgt senest 1 Maj 1960. 
  St Hansfesten var arangeret noget større end sidste Aar og derfor gav den 
Underskud, hvilket vil sige at hver Forening maatte betale 60 Kr. om vi skal 
fortsætte med St Hansfesten vil vi overlade til Generalf. 
  Man drøftede beskæring og Sprøjtning og enedes om at der til Indbetaling af 
Haveleje, skulde fremlægges Lister hvor Medlemmerne kunde tegne sig, til 
beskæring og Sprøjtning, saa vil der senere blive forsøgt at faa fat i en der vil 
gøre begge dele. 
  Det vedtoges at indbetaling af Haveleje skulde finde Sted Søndag den 8 Nvb 
i Stjernekroen. 
        
                              Kjærsgaard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GODT NYTAAR ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



  Bestyrelsesmøde den 26-4-60 
 
  Formanden bød Velkommen samtlige Bestyrelsesmedlemmer var mødt. 
Formanden oplyste at Regnskabet var revideret og var i fin Orden, 
Kassebeholdningen var 698 Kr 
  Vandværket. 
  Formanden oplyste at der ikke har været noget i Vejen me Vandledningerne 
i Aar, men oplyste at der skulde et nyt Vanduhr til da det ikke virkede mere, 
man enedes om om at give Vandværket opmærksom derpaa. 
  Havesalg. 
  Bestyrelsen drøftede de for skellige Havesalg der har været i Vinterens Løb 
og godkendte dem alle. Man drøftede ligelede Have Nr 145, som er solgt op til 
1 Maj. Bestyrelsen enedes om at lade Generalforsamlingen afgøre, hvad der 
videre skal ske med den. 
  Formanden oplyste at der var Vintersprøjtet og Træerne er beskaarne i de 
Haver som det var bestilt til. Angaaende Generalf enedes man om at holde 
den om Efteraaret, men der er altid vanskelig at faa Lokaler paa denne Tid. 
  Angaaende Havefest i Aar blev men enige om at forelægge det paa Generalf. 
der vedtoges at afholde ordinær Generalf. Fredag den 29 April Kl 20 i 
Stjernekroen med følgende Dagsorden 
 
  Punkt  1  Valg af Dirigent 
  Punkt  2  Beretning 
  Punkt  3  Regnskab 
  Punkt  4  Beretning  ved Formanden 
  Punkt  5  Valg af Formand 
  Punkt  6  Valg af 2 Besturelsesmedlemmer 
  Punkt  7  Valg af Revisor + Suppleant 
  Punkt  8  Indkomne Forslag 
  Punkt  9  Fastsættelse af Løn til Formand og Kasserer 
  Punkt 10 Eventuelt 
 
 
                                     Børge Kjærsgaard 
 
 
 
 
  Generalforsamling 29-4 1960 
  I Stjernekroen Jægergaardsgade 
 
  Formanden bød Velkommen udbad sig Forslag til Dirigent valgt blev 
Sekretæren. 
  Forhandlingsbogen blev oplæst og enstemmigt godkendt. 
  Regnskabet viste en Kassebeholdning paa 698 Kr Regnskabet blev 
godkendt. 
  Formandensberetning. 



  Formanden indledte sin Beretning med at oplyse at Bestyrelsen har opsagt 
Lejemaalet af Have Nr 145 fra 1 Maj, efter flere forgæves Henvendelser fra 
Bestyrelsens Side om at holde Haven i Stand. Formanden omtalte 
Regnskabet som var i fin orden det er betalt og Kassebeholdningen er 698 Kr. 
Formanden omtalte Sprøjtningen af Hækkene der blev brugt samme væske 
som sidste Aar og det har vist sig at Hækkene har været i Orden. 
  Til Vejene var der brugt ca 200 Kr til Grusning paa det mest udsatte Steder. 
Angaaende god Ro og Orden har Bestyrelsen været godt Tilfreds. Formanden 
omtalte Kort Formandsmøderne og udtalte at han havde paatalt 
Vandindsforbudet som han mente var Meningsløs naar alle andre kunde 
vande ubegrænset. 
  Angaaende Beskæring oplyste Formanden at der havde været en Liste 
fremlagt og oplyste at han tog 3 Kr pr Time for beskæring. 
  Formanden anbefalede Studiekredsen. 
  Om Vandforbruget udtalte at det var for stort og vi har maattet tage 15 Kr 
pr Have for at dække Regningerne. 
  Formanden oplyste at hans Frugttræer havde givet meget Frugt trods 
Hærværket.. 
  Formanden mindede om at der kun maa parkeres Biler paa de brede Veje. 
  Formanden bad Medlemmerne være paapasselig med Affaldet sidste Aar 
maatte vi betale Kommunen for at flytte det og vi har allerede i Aar igen faaet 
en Henstilling. Formanden omtalte kort St Hans Festen, den var større end 
sidste Aar, men alligevel en billig Fornøjelse for Foreningen. 
  Efter at flere havde haft Ordet til Formandens Beretning blev den 
enstemmigt godkendt. 
  Valg af Formand. 
  Formanden blev genvalgt for 20 Gang. 
  Til Bestyrelsen genvalgtes J. Kjær og B. Kjærsgaard.  
  Til Revisor og Suppleant blev der Genvalg. 
  Fastsættelse af Løn til Formand og Kassereren blev uforandret 150 Kr til 
hver. 
  Under Eventuelt havde flere Medlemmer Spørgsmaal at rette som 
Formanden besvarede. Da ikke flere ønskede Ordet hævede Dirigenten 
Generalf og takkede for god Ro og Orden. 
 
                                           Børge Kjærsgaard. 
 
 
 
 
 
 
GODT NYTAAR ! 
 
 
 
 



  Bestyrelsesmøde den 30-1 1961 
 
  Formandm bød Velkommen og ønskede Godt Nytaar. 
  Formanden indledte Mødet med at udtale at Foreningens Penge ikke gaar til 
Bestyrelsesmøder, og da der ikke har været noget Vrøvl eller særlige Sager 
der pressede paa og da Bestyrelsesmedlemmerne er i Haven hver Dag saa har 
vi ordnet alt under ?????????. 
  TRAMBUSSERNE. 
  Ved sidste Generalf. var der fra et Medlem rejst Spørgsmaalet om vi kunde 
faa en Trambus til at passere Aahavevej, ved en henvendelse til Magistraten 
fik vi blankt Afslag. 
  Advarselsesskilte. 
  Der blev rejst et Spørgsmaal angaaende Advarselsskilte ved Aahavevej til 
Rosenholms Alle ved henvendelse til Viby Politi fik vi blankt Afslag. ??????? 
Er god og det er Folks egen Skyld hvis der sker noget. 
  Vandingsforbud. 
  Formanden paatalte det paa Kredsens Generalf. 
  Vejene. 
  Der trænges til Grusning af Vejene. Men da vi har en stor Haveleje i Aar, 
enedes man om at udsætte Grusning til næste Aar. 
  Affaldet. 
  Vi kan jo ikke hindre Medlemmerne i at køre Affaldet ned paa Pladsen men 
henstille til dem at det køres helt ud, ellers maa vi jo betale for at faa det 
fjernet. 
  Konsulentbesøget. 
  Formanden omtalte det, og er ikke helt tilfreds med Konsulenten og har 
paatalt det paa Kredsens Generalf. 
  Marketenderens Have. 
  Fru Sørensen her henvendt sig til Kredsformanden angaaende Salg af 
Haver, det blev vedtaget ved Kredsbestyrelsesmødet, mod at den øverste Del 
skal tilfalde den nye Marketender, Bestyrelsen anbefalede Fru Sørensens 
henvendelse og den nye Ejer af Haven skal indbetale Haveleje som saa skal 
deles mellem de 3 Foreninger, men Haven hører under 1940. 
  Jordlejekontrakt. 
  Bestyrelsen drøftede den nye Lejekontrakt som blev paa 10 Aar men den 
kan til enhver Tid opsiges med 3Mdr Varsel fra Kommunens Side, men hvis 
det sker vil Erstatningen blive derefter. Der er ingen Tale om nogle Haver der 
kun har 5 Aar samtlige Haver er lejet for 10 Aar. 
  Hjælp til Jordlejen. 
  Vi har hidtil betalt 16 Kr til ældre og Invalider. Bestyrelsen enedes om at 
forhøje dette Beløb til 20 Kr paa Grund af den forhøjede Jordleje. 
  Man vedtog at indbetaling af Haveleje skulde finde Sted  Søndag den 26 
Febr i Stjernekroen Jægergaardsgade. Man drøftede om vi skulde gaa over til 
at indbetale i Banken i Stedet for. Men der var ingen Stemning for det. 
  Angaaende  S?????? Besøget oplyste at det havde kostet Kredsen 2700 Kr 
ligeledes  oplyste Formanden at Kredsformandens Løn var steget til 1000 Kr 
  Følgende Haver blev udtaget af Koulenten til zPræmie Nr. 168-184-222-210. 



  Marketenderiet. 
  Da Carl Sørensen er død og fru Sørensen ikke vil fortsætte, skal der jo 
antages en ny Marketender. Carl Sørensen var jo antaget af Kredsen, men 
den nye Marketender skal antages af de 3 Bestyrelser i 1940, Engvang og 
Mosevang, og samtidig skal de 3 Bestyrelser føre  opsyn med Prisen og at der 
ikke sker Ulovligheder. Marketenderen skal betale 300 Kr til hver af de 3 
Foreninger om Aaret: Beløbet er jo ikke stort naar vi regner med at der er ca 
130 Haveri hver Koloni, naar der i en Koloni med 140 Haver betales 1000 K¤r 
af Marketenderen. 
 
 
 
 
  Generalforsamling Torsdag den 27-4. 1961 
  Paa Østergades  Hotel med følgende Dagsorden 
 
1 Valg af dirigent 
2 Forhandlingsbogen 
3 Regnskab 
4 Beretning 
5 Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer 
6 Valg af Revisor 
7 Indkomne Forslag 
8 Lønninger<til Formand og Kasserer 
9 Eventuelt                    
  
  Forhandlingsbogen blev oplæst og godkendt. Kassereren oplæste 
Regnskabet og oplyste at Kassebeholdningen var 1636,64. flere havde Ordet 
til Regskabet, der derefter godkendtes enstemmigt. 
  Formandens Beretning. 
  Vandingsforbudet, sidste Aar fik vi det den 5 Maj og vi kan være heldige at 
faa det i Aar igen. Formanden omtalte Vanding i Villahaverne som maatte 
vande og og os med de samme Haver Maatte ikke. 
  Formanden omtalte Trambuskørslen og oplyste at det ikke kunde lade sig 
gøre. Gadenavne, har vi faaet nogle pæne Skilte og disse kan holde i mange 
Aar. Grusning blev man enige om at udsætte det i Aar, og kun give Grus paa 
særligt udsatte Steder. Angaaende Besøget fra S????g gav det Kredsen et 
Underskud paa ca 2000 Kr. 
  Formanden omtalte Hækkene de var for Høje. 
  Havelejen kunde ikke gøres billigere efter Oplysning fra Raadhuset. 
  Angaaende Havelejen til ældre og syge, blev Tilskuddet nedskrevet meget fra 
Kommunens Side. Formanden omtalte Indbetaling af Haveleje og omtalte at 
Bestyrelsen enedes om at udsætte den til efter vi har faaet den nye Haveleje. 
  Formanden anbefalede Studiekredsen og agiterede for bedre Tilslutning. 
  Formanden omtalte Sprøjtning af Hække og oplyste at Sprøjten ikke kan 
mere, og Formanden mente vi til næste Aar maatte gaa over til 
Motorsprøjtning. 



  Marketenderiet. 
  Den 11/1 1961 var de 3 Formænd til Møde angaaende y Marketender. 
Kredsformanden foreslog at de 3 Foreninger skulde have 600 Kr til Deling, 
paa Mødet blev der vedtaget at Fru Sørensen skulde beholde det nederste 
Stykke Jord, mod Betaling af Kontingent som andre Medlemmer. Paa Mødet 
udtalte Kredsformanden at Kredsen ikke vilde have noget med 
Marketenderiet at gøre. Kontrakten lyder paa 48 Kr pr Maaned for 
Marketenderen; Den nye Marketender fik en Lejekontrakt paa 10 Aar med 
opsigelse fra hver Sid til 1 Marts hvert Aar. Formanden oplæste den nye 
Lejetrakt, 
  Formanden oplyste at den nye Kontrakt paa Havelejen er bleven betalt af 
Kredsen 179 Kr i alt. 
  Formanden oplæste den nye Kontrakt med Kommunen. 
  Til Formandens Beretning havde flere Ordet.. Beretningen blev godkendt. 
  Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer, Larsen vilde ikke modtage Genvalg, valgt 
blev Samsø Hansen 251 til Suppleant valgtes Bertelsen Have Nr 203. 
  Lønninger til Formand og Kasserer forhøjes fra 150 til 175 Kr til hver. 
  Under Eventuelt havde flere Ordet. 
  Da ikke flere ønskede Ordet sluttede Generalf. 
 
                       Børge Kjærsgaard 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde 27/4 1961. 
 
  Til Kasserer valgtes M Petersen od Næstformand B Kjærsgaard. 
  Til Sekretær valgtes Samsø Hansen man enedes om at gaa en Tur gennem 
Kolonien om Søndagen for at se om alt var i Orden. 
 
                                                    Børge Kjærsgaard 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde den 24/9 – 61 
 
  Formandn åbnede mödet og omtalte det vanskelige vejrforhold det meste af 
sommeren, især var der 3 haver man nødsagedes til at give en henstilling om 
at få bragt i orden, men efter gennemgang af kolonien havde én skiftet ejer, 
således at ifald denne var i orden, det skulle jo gerne være sådan at alle 
haverne var berettiget kritik nu til havelejeindbetalingen ca 15 November. 
  Endvidere udtalte formanden vandingsforholdet. Da der har været 
vandingsforbud fra 15 Maj, vil jeg tro, at vi slipper billig i år. 
  Jeg tror ikke Laus Christensen önsker at fortsætte med vandet, så vi må 
have en anden til dette, og lader hermed spörgsmålet gå videre til Samsö 
Hansen 



  Formanden omtalte endvidere vejene hvoraf de fleste havde fået grus i år og 
mente at resten skulle have grus næste år. 
  Marketenderspörgsmålet måtte betragtes som værende i orden da der ikke 
var indlöbet klager af nogen art, men derimod kunne soores stor tilfredshed 
blandt vore medlemmer. 
  Formanden oplyste på mödet at lejerne i Tolstojsminde ville have lov til at 
bygge garage på pladsen hvor den gamle lade lå. Dette ” udtalte formanden ” , 
har vi alle 3 formænd for kolonierne sat os imod, da det jo ikke er derfor vi 
har ryddet og planeret terrænet, og jeg håber at vor bestyrelse er af samme 
mening, der kan nemlig blive en god parkeringsplads, når den får noget grus. 
  Resultatet af udtagning og bedömmelse af præmiehaver blev som følger 
153- 172-207 og flidspræmie 169. 
  Konsulentbesöget blev det sædvanlige. 
  Angående buskettet, da mente formanden at selvfölgelig også dette har 
været berört af den meget våde sommer og derfor ikke var rar at have med at 
göre men mente dog at det så nogenlunde ud. Desuden skulle det vel som 
sædvanlig beskæres til efteråret. 
  Derefter kom formanden ind på spörgsmålet om spröjtning til næste år og 
udtalte. ” Spröjten kan ikke, den er nu 20 år gammel og er slidt op, jeg ved 
ikke om det kan betale sig at reparere den, den dur ikke, men vi kan jo få 
Jörgensen Viby til at spröjte hækkene ”. 
  Derefter berettede Formanden om forholdet på affaldspladsen saaledes. ” 
Jeg har været nede og brændt af 3 gange, men der ikke noget at göre, for 
affaldet bliver lagt lige inden for hegnet, men nu er det vel sidste år vi kan 
benytte pladsen for saa er arealet opfyldt, og så må vi se at få en ordning med 
de 2 andre foreninger. ” 
  Dernæst omtalte formanden Hammelbanen, hvor der jo nok kommer en vej 
ind til Århus og at vores busket så bliver fjernet tillige med den nederste vej, 
men ingen ved noget som helst om tidspunktet. 
  Angående vejskiltene, så skulle disse være i orden nu, og hvad motorkörsel 
angår mente formanden at det på nogle enkelte undtagelser nær er gået godt. 
  Såfremt Laus Christensen er fast besluttet på at holde op med at passe 
vandet betragtes Samsöe Hansen som aflöser, hvilket man enedes om. 
  Bestyrelsen var i et og alt på linie med formanden i spörgsmålet om pladsen 
bag marketenderen. Og vil om fornödent sammenkalde til fælles 
bestyrelsesmöde med alle 3 foreninger til dröftelse af pladsforholdene med 
kredsformanden. 
  Efter endnu nogen diskussion hvor man var inde på spörgsmålet angående 
vore opslagstavler, lovede Samsöe at tage sig af disse, da det var hårdt 
tiltrængt, endvidere mente man at vi var sluppen heldig fra St Hansfesten i 
år. 
  Da der ikke var flere sager at dröfte enedes man om at slutte mödet. 
 
                                   V. Samsoë Hansen 
 
 
 



  Generalforsamling 9/11 – 61 Kolonihaveforbundet 3`die kreds. 
Hvortil bestyrelsen var indbudt. 
 
  Formanden åbnede mödet og böd velkommen, omtalte kongressen hvor 
man havde vedtaget en kontingentforhöjelse på 2,oo kr, ligeledes redegjorde 
han for det nye medlemsblad, der nu vil udkomme i bedre form og en del 
större, derefter publicerede formanden den nye bog, der er udgivet af 
forbundet og med stötte fra ” Tuborgfondet ” , en særdeles praktisk håndbog, 
netop for småhaver, og til en fantastisk lille pris af 3 kr i fri handel og 2 kr 
gennem forbundet. 
  Formanden oplyste at det var på tale at starte en havebrugsskole i 
Silkeborg. Omtalte endvidere vandingsforbudet samt fordelingen af dette i 
forhold til villahaverne, omtalte beskæringsdemonstrationerne og 
studiekredsarbejdet hvilke han anbefalede varmt kunne desuden meddele at 
kredsen söger anden jord i Viby, og endelig Noringholm og Rugholm måske 
blev nye medlemmer. 
  Hvad jordleje angik, så var der ikke så få foreninger der var nede på meget 
små åremål f.eks. 10 og 5 år, men kredsen var til stadighed ude efter nyt jord 
og længere åremål. 
  Til slut foreslog formanden, at man ventilerede spörgsmålet angående 
kautionsforsikring der ved sammenslutning af f.eks. 300 foreninger kunne 
blive ca 10.000 Kr, eller 400 foreninger 20.000 Kr o.s.v.. Under mödet havde 
flere ordet. Alle valg var genvalg. Formanden sluttede derefter mödet med tak 
for god ro og orden. 
 
                                     V. Samsöe Hansen 
 
 
 
  Generalforsamling 8-12- 1961 
  I Östergades Hotel 
 
  Formanden åbnede mödet og bad om forslag til en dirigent. Valgt blev 
Rolander, der takkede for tilliden og oplæste derefter dagsordenen hvorefter 
han gav ordet til sekretæren. Forhandlingsbogen blev oplæst og enstemmigt 
godkendt.  
  Punkt 3 regnskab  
  Hertil havde kassereren ordet. Da regnskabet var i skönneste orden og alt 
var betalt blev også dette enstemmigt godkendt. 
  Punkt 4 beretning. 
  Hertil havde formanden ordet. Jeg vil begynde min beretning med 
lejemålene mellem kolonien og kommunen og mellem marketenderen og de 3 
kolonier. Da der nok er medlemmer til stede denne gang som ikke var tilstede 
sidste gang kan det måske have interesse at vide hvordan det ser ud, 
hvorefter formanden oplæste kontrakterne. 
  I det hele taget tror jeg ikke der blæser så mild en vind fra det nuværende 
byråd med borgmester Bernhardt Jensen i spidsen som det gjorde mens vi 



havde Unmark Larsen og H.P. Jensen, jeg har personlig ingen fidus til dem 
der sidder nu. Det förste borgmesteren gjorde var at forhøje havelejen til over 
det dobbelte, og vi havde bedt om at få nyt lejemål i 25 år, men fik kun 10 år, 
og det er endda meget i forhold til andre foreninger. 
  Skovlunden havde bedt om at få 50 år, faktisk permanent, de kunne ikke få 
mere end 5 år, andre i nordre  og vestre bydel 3 år og en ved vestre 
kirkegaard kun 1 år, så selv om borgmesteren i sin tale ved 
præmieuddelingen gav grönt lys for kolonihaverne i den nye bydel og 
omegnsplan, så tror jeg ikke alt for godt for den kommende tid. Angående vor 
egen koloni tror jeg ikke der sker noget, för den ad åre kommer en 
indlemmelse af Viby. Århus er ikke interesseret i at sende deres 
skatteborgere til Viby. 
  Så er der vandanlæget. 
  Alt er gået godt med vor vandanlæg, og nu er det 21 år gammel. Vi har i år. 
Vi har i år sat 3 aftapningshaner i , men det kan ikke dreje sig om mere end 
100 Kr. 
  Vi havde selvfölgelig vandingsforbud i sommer som sædvanlig, der er jo 
snart permanent, men vort vandforbrug ligger næsten på linie med tidligere 
år. På vor sidste kredsforsamling påtalte jeg overfor kredsbestyrelsen hvorfor 
det altid var kolonihaverne der skulle rationere. Kredsformanden påtalte 
dette overfor vandværksdirektören, så nu er også villahaverne kommet med. 
Endvidere pointerede formanden at der ikke må vaskes biler i kolonien. 
  Konsulentbesøget var ganske som sædvanlig, der mödte ingen ved gennem-
gangen og konsulenten var i sommer Nielsen Jyllands Fröhandel, vi var i flere 
haver og der blev givet mange gode råd. 
  Affaldet. 
  Vi har i år ikke betalt noget til kommunen for bortkörsel af affald, men det 
kan jo komme endnu for det ser frygtelig ud dernede, selv om jeg har brændt 
af nogle gange. Hvis det får lov til at ligge til træet er tört, skaljeg nok brænde 
det af til foråret, der kommer også folk inde fra byen som kaster madrasser 
divaner og andet over hækken, men der kan jo ikke stå en mand og passe på. 
  Vi må iövrigt være klar over at det kun er et tidsspörgsmål hvor længe vi 
kan benytte pladsen, måske er der lukket til næste sommer. Jeg har talt med 
de 2 andre foreningsformænd om sagen og skal i såtilfælde have et 
fællesmöde. Vi talte om at lade en vogn köre gennem alle 3 kolonier 1 gang 
om måneden og så denne dag have et sted at lægge affaldet, men ellers 
brænde så meget af det som muligt i haverne. 
  Sidste år brugte vi ca 800 Kr til grus og pengene havde vi i kassen så vi ikke 
behövede at sende ekstra opkrævning ud til medlemmerne og til sommer skal 
resten have, og det har vi vist også penge til, da vi nu har 10 års lejemål kan 
det ikke betale sig at lade vejene forfalde. 
  Vi har som tidligere også i år ydet lidt hjælp til enker og folkepensionister, 
og vi har sat belöbet lidt op, selv om der er blevet flere. 
  Kontingentet til forbundet er jo steget igen, og det er med tilbagevirkende 
kraft iår. Jeg påtalte dette på kredsens möde, det er en dårlig 
foreningsmetode at lægge budget på, det kan jo godt knibe for mange 
foreninger at betale dobbelt kontingent. 



  Præmiehaverne i år blev 153-172-207-169 deraf blev den ene flidspræmie 
som foreningen altid plejer at göre. 
  Studiekredse: På idste generalforsamling påtalte Bertelsen have 203 at flere 
burde melde sig, da det jo både er fornöjeligt og meget lærerigt, hvilket jeg 
kan anbefale på det varmeste. 
  Motorkörsel og parkering har gået nogenlunde men har dog i enkelte 
tilfælde måttet være lidt bestemt og skal endnu engang pointere at der ikke 
må parkeres på sidevejene da de er alt for smalle, der skal parkeres på den 
gennemgående 5 M brede vej og ved buskettet ligeledes på parkeringspladsen 
mellem marketenderen og Åhavevej som bliver belagt med grus til sommer, 
for resten har jeg på en sommersöndag talt 28 biler i alt. 
  Vi skal i lighed med tidligere år have vore hække spröjtet, men vor spröjte 
som er 21 år gammel kan ikke mere, den er slidt op fra a til z, og det kan 
ikke betale sig at koste på den, vi har angageret os med ham der spröjter 
træer, så nu bliver hækkene spröjtet med motorspröjte på begge sider, og 
prisen bliver næsten densamme som da vi slv spröjtede. 
  Hvis nogle af medlemmerne ønsker at få træer spröjtet har jeg en liste. 
  På kredsens generalforsamling klagede kredsformanden over at der var alt 
for mange hække som var for höje. Efter kommunens vedtægter må de ikke 
være over 1,5 M, vi må særlig passe på hjörnehækkene af hensyn til 
trafikken. 
  Festpladsen: på sidste generalforsamling sögte Frederiksen have 211 oplyst 
tilhörsforholdet. Jeg kan hertil oplyse at den tilhörer alle 3 haveforeninger og 
kan som sådan benyttes af os alle også til St Hansfest, som vi agter at holde 
hvert år og parkeringspl. Kan benyttes af alle 3 foreninger. 
  Möder og havelejeindbetaling: 
  Da det næsten er umulig at få Stjernekroen på gr. Af andespil, og den ny 
vært ikke interesserer sig for andet, er vi nu flyttet her ned på Östergades 
Hotel, og her betaler vi ikke noget for lokalet, det gjorde vi i Stjernekroen. 
  Ökonomien: 
  Som vi jo har hört af regnskabet står det jo godt til med vor ökonomi og det 
er min faste tro at så længe Martin Pedersen sidder på kassen behöver vi 
ikke være bange for, at den ikke er i orden. Vi skylder intet og alt er betalt til 
tiden. 
  Angående roen i kolonien mente formanden at den havde været udmærket, 
derimod skårtede det noget på renligheden nogle steder, men mente dog at 
det dårlige vejr med den megen vand nok kunne have en del af skylden. 
  Husk formanede formanden at rive tjörnene væk efter klipning af hækkene 
af hensyn til os der endnu körer på cykel.. 
  For förste gang i 21 år har bestyrelsen opsagt en have, men der var ikke 
andet at göre, da haven ser frygtelig ud. Vi havde skrevet breve til ham, men 
intet har hjulpet. Haven er sagt op til 1`ste Januar, og hvis den ikke er solgt 
inden 15 april, så sælger vi haven, og efter alle udgifter er trukket fra får han 
restbeløbet tilsendt, der er nemlig ikke betalt haveleje.  
  Der har været 2 tilfælde af rotter ved Åhavevej. Jeg tog til kommunekontoret 
Viby, og der kom en mand med det samme og lagde gift hvorefter rotterne 



forsvandt. Derfor. Meld det til mig med det samme hvis de mærker der er 
rotter. 
  Formanden oplyste at der var så mange katte iår i kolonien, og frarådede på 
det kraftigste at holde katte om sommeren da de som regel gik for lud og 
koldt vand når folk flyttede hjem, hvilket absolut var dyreplageri. 
  Så er der forhöjelse af erstatning for opsagte haver. För var erstatningen 5 
öre om vinteren og 10 öre om sommeren pr kvm og ingen erstetning for huse. 
Nu er det jo 20 öre om vinteren og 30 ¨re om sommeren og 12 Kr pr kvm 
bebygget areal. 
  Derefter oplyste formanden at Marketenderen har betalt afgiften for 
sommeren 1960 til alle 3 foreninger, 200 Kr til hver. Jeg tror vi har været 
heldige med ham, så vi må jo stötte ham hvor vi kan. 
  Hermed sluttede formanden sin beretning om de sager som er sket sidste år 
og overgiver den til fri diskusion, da det jo er på generalforsamlingen man 
skal dröfte vore sager og ikke andre steder, og mente iövrigt at ingen kunne 
tage skade af en god og saglig ktitik. Udtalte vi har indenfor bestyrelsen 
været godt tilfreds med det forlöbne år, og håber også medlemmerne har 
været det. Det vigtigste for en havekoloni mener jeg er fred ro og tolerance, vi 
skal jo alle være der. 
  Hvis der nu er ting i beretningen, som ikke er helt klart belyst skal jeg og 
kasereren gerne svarer på eventuelle spörgsmål. 
  Til slut vl jeg gerne takke mine bestyrelseskolegaer og alle medlemmerne for 
godt og loyalt samarbejde i den tid jeg har været formand, og det er iår 21 år 
siden jeg begyndte. 
  Efter nogle spörgsmål fra medlemmerne og nogle suplerende oplysninger af 
formanden godkendtes formandens beretning enstemmigt. 
  P.5. Valg af formand. 
  Formanden genvalgtes med aklamation. 
  P.6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant var også genvalg. 
  P.7.Valg af revisor – genvalg. 
  P.8. Indkomne forslag- der var ingen. 
  P.9. Eventuelt. 
  Under eventuelt havde flere medlemmer ordet, blandt andet oplyste 
kasereren at kontingentet til forbundet var steget med 400 Kr og når alt var 
betalt havde 816 Kr. Sekretæren slog til lyd for at få flere til at benytte sig af 
studiekredsen da der altid er noget at hente på disse, ligeledes mente 
sekretæren at man altid burde have sin have til at se i affald nogenlunde ud, 
således at der ialfald ikke var grund til klage og lovede til sidst at tage sig af 
vejskildene. 
  Laurids Christensen vilde fortsætte med at passe vandanlæget. 
  Det blev vedtaget at gruse vejene til sommer ligeledes  skulde der köbes 
havesakse til buskettet. Dette vedtoges. Der blev diskuteret hvorvidt man 
måtte vaske bil i kolonien, således at et vandfad og en svamp selvfölgelig ikke 
betragtes som egentlig bilvask, men selvfölgelig ikke med slange. Da ikke 
flere önskede ordet sluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for 
god ro og orden og saglig diskusion. 
                                                       Samsöe Hansen 



  Bestyrelsesmøde 23/9 – 1962 
 
  Formanden åbnede mödet og böd velkommen særlig til det nye medlem af 
bestyrelsen Th. Jensen have 163. Man enedes om först at foretage et 
eftersyn, og en gennemgang af haver og veje. 
  Formanden: Ja nu har vi jo fået grus på alle veje og det er godt grus og det 
har fået et godt lag. Nielsen have 258 har fået 1 Mtr. Grus og Dyhr have nr 
249 ½ Mtr og Petersen have 256 har fået 1 ½ Mtr ral, men det er til samme 
pris som gruset.  
  Angående vandanlæget udtalte formanden at det fungeret tilfredsstillende i 
år. Vi fik jo sat 3 nye stophaner i i foråret, og der var jo som sædvanlig nogle 
medlemmer der havde glemt at lukke for deres stophaner om vinteren der 
har jo ikke været vandingsforbud, så jeg tror at vi slipper billig i år. 
  Så er der spröjtningen: Vore hække blev spröjtet med motorspröjte, og jeg 
tror det blev gjort godt. Jeg har set enkelte angreb, men det er vel ikke nemt 
at undgå, derimod var det ikke så godt med frugttræerne. Jeg havde opgivet 
alle numrene, men alligevel var der nogle der ikke fik spröjtet, og andre fik 
spröjtet som ikke havde bestilt dette, derfor bliver vi nödt til at lade en mand 
gå med rundt til næste år for at kontrollere. Formanden meddelte  at han 
igen i år har fået meddelelse fra kredsformanden om studiekredsen der var 
ssat sedler i tavlerne og formanden ville endvidere anbefale at man 
benyttedede disse studiekredse. 
  Om motorkörsel mente formanden at det udover nogle enkelte var gået 
roligt i sommer. 
  Parkerengsspörgsmålet. De 3 haveforeninger har nu fået en parkeringsplads 
ved marketenderiet men, mente formanden, vi skal nok engan have mere 
plads, og sa kunne vi jo tage Rosenholmsalle og Syrenvej. 
  Præmiehaverne. Konsulenten udtog følgende haver 259-204-203-188-155-
163-248- de sidste stod lige i point. 
  Buskettet skal vel ligesom sidste år gbeskæres og holdes rene. 
  Affaldet: Formanden mente at vi iår blev fri for at betale Århus kommune, 
udtalte, jeg har brændt af 2 gange, betalt 10 Kr til traktorförer til öl, men nu 
ser det frygtelig ud igen. 
  Renligheden, den har ikke været for god iår, men der har heller ikke været 
nemt på grund af den megen regn. 
  Gadenavneskildene må vi have i orden inden foråret hvad med Samsöe 
  Ang. Marketenderen og lejerne på 1 sal : 
  Jeg tror, at da vi ikke har noget med ejendommen at göre, er det bedst for 
alle parter, hvis det kan gå så roligt, men selvfölgelig vil vi støtte Haslev så 
meget som muligt. Sejersen har fået lov til at bygge garage, og så får 
Marketenderen sine egne sager inden for gården, det kom de godt tilrette om. 
  Herefter var der en del dröftelser om de forskellige punkter hvor alle efter 
tur havde ordet hvorefter man hævede mödet. 
 
                                                      Samsöe 
   GODT NYTÅR ! 
 



  Bestyrelsesmøde 17/4- 1963 
   
  Hos formanden der böd velkommen, alle var mödt, först forhandlingsbogen 
og regnskabet der var revideret og fundet i orden, dernæst var en del haver 
solgt i årets löb således at der nu skulle skrives til de nye medlemmer 
angående den forestående generalforsamling. 
  Formanden havde ordet, foe endnu engang at påtale den mangel på orden, 
der forefindes med hensyn til affaldet således at han har måttet betale for at 
få det brændt. 
  Buskettet er beskåret i efteråret, så de er i orden, og nu skal jeg have vejen 
rrenset. Vejene er mange steder kört helt op så de ligger i et ælte. 
  Man enedes om at give den brede vej et godt lag grus til sommer, og 
ligeledes vejen op til marketenderen, da de trænger mest. Man villle ligeledes 
foreholde medlemmerne nu til den kommende generalforsamling, deres pligt 
til at holde vejen i orden indtil midten. 
  Formanden oplyste at der var 54-55 haver der blev spröjtet i vinter det blev 
gjort med motorspröjte, og han var selv med i hver eneste have. Der blev 
brugt 6 % Akidan og 6 % ammoniak og varmt vand og så har han love at 
spröjte hækkene til samme pris som sidste år. 
  Om vandanlæget udtalte formanden det har jo gået godt sidste år, og nu 
lukker vi op fredag eller lördag, der har været mange hos mig for at få lukket 
op, men det har jeg nægtet på grund af den hårde frost vi har haft iår. 
  Konsulentbesöget gik som sædvanligt, der var ikke mange der var med 
rundt. Præmierne var 1 ærespræmie 2 præmier og en flidspræmie. 
  Angående skildene, så er der et skild på syrenvej der mangler, men jeg 
regner med at Samsöe ordner dette . 
  Vi har fået et tilbud om enkautionsforsikring gennem forbundet, men mener 
ikke vi har brug for en sådan, sålænge vi har vor nuværende kasserer, 
således formandens indlæg. 
  Da vinteren har været hård ved vejene, blev disse særlig diskuteret, og man 
fandt ud af, at enkelte haveejere nok kunne hjælpe os ikke så lidt, hvis de 
overholdt vore love om, at holde vejen udenfor deres egen have iorden indtil 
midten, og i egen interesse skulle det göres medens den endnu var til at 
ordne. 
  Da sekretæren på gr. Af anden beskæftigelse ikke så sig i stand til at 
fortsætte, lod han bestyrelsen forstå, at han helst ikke modtog valg nu til 
generalforsamlingen, hvilket toges til efterretning. 
  Da ellers intet præserende var til debat og alle efter tur havde haft ordet 
enedes man om at fastsætte generalforsamlingen til torsdag d. 24/4-1963 
med følgende dagsorden 
 
  1 valg af dirigent 
  2 forhandlingsbogen 
  3 regnskab 
  4 beretning 
  5 valg af 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant 
  6 indkomne forslag 



  7 eventuelt 
  Hvorefter sluttede formanden mödet med tak for god ro og orden. 
 
                                   Samsöe 
 
 
 
  Generalforsamling d. 25-4-1963 
 
  Formanden åbnede mödet og bad om forslag til en dirigent. Valgt blev 
Rolander, der oplæste dagsordenen og takkede for valget. Dirigenten gav 
derefter ordet til sekretæren der oplæste forhandlingsbogen som blev 
enstemmigt godkendt. 
  Regnskabet. Da kassereren var forhindret i at möde oplæste 
næstformanden regnskabet. Efter at formanden havde besvaret et spörgsmål 
angående grus og vandafgift, der var slået sammen til en post, blev 
regnskabet enstemmigt godkendt. 
  Formandens beretning. 
  Da der jo efterhånden bliver et problem med at få plads til Motorköretöjer, 
vil det blive aktuelt at inddrage Rosenholmsallè, og der kan blive plads til 10 
biler, og på Syrinvej neden for buskettet kan der også blive plads, men i 
sommer sker der ikke noget. Der er mange der har klaget parkering på de 
smalle veje, må de der har bil være klar over, at der vil blive skredet ind over 
for dette, og mens vi er ved bilerne, så må der ikke vaskes bil i kolonien som 
vi har set på Åhavevej langs Mosevang, hvor der bruges slange over både 
gangsti og Cyklesti og det kan ikke være meningen at alle vi andre skal være 
med til at betale dette vandforbrug. 
  Spröjtningen. 
  Som vi ved blev der for flere år siden vedtaget på generalforsamlingen, at gå 
bort fre obligatorisk spröjtning, men i år har halvdelen fået spröjtet, og hvem 
der havde bestilt spröjtning, har bestyrelsen bestemt at jeg skulle kontrollere 
dette i år, hvorfor jeg har været med i hver eneste have og været med til at 
blande vædsken, så jeg kan garantere at alt i denne forbindelse er i orden. 
Der blev brugt 6% Akadidan og 6% amoniak og desuden spröjtet med varmt 
vand, midt i februar i solskin og ingen frost. 
  Affaldspladsen. 
  Ja, der er jo meget at sige eller måske ingen ting, for det går sin skæve 
gang. Nogle medlemmer ligger deres affald lige inden for indkörselen, men det 
er der åbenbart ikke noget at göre ved. For 2 år siden måtte hver forening af 
med jeg tror 180 Kr til Århus kommune for at få dette affald fjernet, men nu 
er det nok sidste år vi kan bruge den. Under samtaler med de 2 formænd i de 
andre haveforeninger har vi ment at vi i sidste instans må have en vognmand 
til med mellemrum at afhente affaldet i de 3 kolonier. Det ville jo ikke være 
rart at skulle opsige en have for at få en plads, eller at få en skraldeplads i 
kolonien til at lugte og samle rotter. 
  Vejene. 



  Vi har fået grus på alle vore veje, det kostede 1000 Kr. men vi bliver nödt til 
at få noget mere til sommer på vejen ved marketenderen og et stykke  af den 
brede vej ” Anemonevej ”, jeg må her anbefale at alle medlemmer gör deres til 
at holle vejene ved at udfylde hjulsporerne når der er muglighed derfor også 
ved at rive sandet væk fra hækkene og ud mod midten af vejen, gör endvidere 
opmærksom på, at det förste indtryk af en koloni netop er hækkene og 
vejene. 
  Vandanlæget. 
  Det fungerer stadig godt. Jeg var lidt nervös da vi lukkede op sidste lördag, 
men der var ikke store ting i vejen. Fagfolk mener at sådan anlæg har en 
levetid på 25-30 år, og vort er nu 23 år men det passer måske ikke, der er i 
alfald er dyrt, hvis der er ret mange sprængninger, der var enkelte hvor folk 
havde glemt at lukke deres private stophaner, men der foreligger jo en 
generalforsamlingsvedtagelse på at sådan en forglemmelse koster 10 Kr i 
böde. 
  Marketenderen har installeret en hane uden for  huset, hvor medlemmerne 
kan hente vand, forår og efterår, når der er lukket for vandet i kolonien. Det 
kostede 100 Kr som vi foreslår delt i 4 dele 1 til Mosevang- 1 til 1940- 1 til 
engvang og 1 til Marketenderen. 
  Økonomien. 
  Som vi har hört af regnskabsbogen er vor vor økonomi i god orden og 
kasereren fortjener en tak for dette. Trods store udgifter til grus er vor 
kassebeholdning steget fra 1640,22 Kr til 2856,00 Kr, men vi må være klar 
over at det vil være rart med penge i kassen hvis der skulle ske noget med 
vandanlæget. Alle udgifter til jordleje, kontingent til forbund og kredsen så vi 
skylder inter. 
  Konsulentbesöget: var det sædvanlige. Præmiehaverne blev A. Jensen have 
204. H. Bertelsen have 203. S.Bröchner have 188 Lyhr. Have 165. og Samsöe 
have 251. 
  Hækkene 
  Jeg har fået en skrivelse fra kredsformanden, der klager over at mange 
hække er for høje og alt for brede. Efter Loven må hækkene ikke være over 
150 cm höje og henholdsvis 15 cm og 30 cm for oven og for neden, der skal 
klippes mindst 3 gange, förste gang inden 1 Juni 2 gang 15 Juli og 3 gang 1 
Okt., fjern alle tjörne, tænk på Cyklister. 
  Renligheden. 
  Sidste sommer var regnvandsår, så det så vi igennem fingre med, men lad 
os håbe på en rigtig god sommer. 
  Buskettet; har jeg beskåret begge 2 i efteråret, og skal nok holde vejen langs 
dem ren. 
  Hjælp til havelejen. Alle der har sögt har fået 20 Kr. 
  Sct. Hansfesten var udmærket, den kostede næsten ingen ting, derfor laver 
vi en i år igen. 
  Motorkörsel. Der må ikke köres med motorkörsel på de smalle veje, men på 
den brede vej og jeg henstiller at der ikke köres over 15 Km. Jeg var efter 
flere sidste sommer. Ethvert medlem må være med til at påse at der ikke 
findes hensynslös körsel sted, pas på börnene. 



  Kontrakterne. Da der sikkert er flere medlemmer der ikke kender vor 
kontrakt med Marketenderen og med Århus Kommune, vil jeg oplæse disse, 
hvilket skete. 
  3 Kreds Generalforsamling. Der var et forslag som blev vedtaget ang. 
parkeringspladser. Der må ikke laves parkeringsplads i haverne og ikke 
bygges garage såvel særskilt som i tilknytning til eksisterende huse. 
 Der var også forslag om kausionsforsikring for kasserere i de forskellige 
haveforeninger, men det blev der ikke taget stilling til. For vort vedkommende 
mener jeg ikke det har inderesse så længe vi har Martin Pedersen som nu har 
været kasserer i 23 år. 
  Jeg talte med Laus Christensen for nogle dage siden, han bad mig hilse de 
der kom på generalforsamlingen. Han har solgt sin have og han er syg, så vi 
må jo have en anden revisor. 
  Inden jeg slutter vil jeg gerne udtale min tak til mine bestyrelseskolegaer og 
til medlemmerne for det gode samarbejde i det svundne år. 
  Alt er gået stille og roligt. Min instilling er at der skal være ro og fred i 
haven, for her skal man have lov til at slappe af. 
 I den efterfölgende diskusion var der forslag fremme om opsætning at 
bomme på marketendervejen hvilket formanden var meget imod. Dyhr have 
249 fremsatte forslag om anskaffelse af papirsposer til affald, hvilket tages til 
efterretning. Ditlev var utilfreds med at han ikke var fritaget for böde, når 
haveforeningen var bekendt med at han havde en privat stophane i haven. 
Dette blev tilbagevist af formanden og sekretæren der oplyste at man selv er 
forpligtet til at lukke og åbne for sit eget vand når man har privat stophane. 
Formanden : Jeg har sagt på hver generalforsamling, at det skal meddelses 
bestyrelsen hvis og når man laver noget om ved vandanlæget. 
  Valg : Der var valg af 3 bestyrelsesmedlemmer de 2 var genvalgt. Men da 
Samsöe ikke så sig i stand til at fortsætte valgtes Kaare i stedet.Det blev 
endvidere vedtaget at formanden og kasereren i fremtiden skulde have 200 
Kr i lön. 
  Frederiksen have 210 foreslog at man gik over til at betale sit kontingent i 
banken, tages til efterretning, ligeledes påtalte Frederiksen at man blev fri for 
vognvask i haverne, hvilket gav anledning til livlig diskusion. Samsöe omtalte 
studiekredsarbejdet og anbefalede at man benyttetede sig af dette. 
  Da der ikke var flere der önskede ordet, sluttede formanden mödet med en 
tak til alle for en god og saglig diskusion samt for god ro og orden. 
 
                                           V. Samsöe 
 
 
 
Bestyrelsesmöde 22-6-63. 
  I     Da kassereren skal vælges af Bestyrelsen foreslog Formanden Martin 
Petersen som har været Kaserer i 23 aar Martin Petersen blev valgt. 
  II     På sidste Generalforsamling afgik vor Sekretær Samsö. Formanden 
foreslog Th Jensen som ogsaa blev valgt. 
 



  IV    Konsulentbesög 
         Nielsen Jyllands Frøhandel var her den 17-6 Kaare, Jensen og 
Formanden var med rundt og der var ikke saa faa der fi Raad og Vejledning. 
  St Hans Fest. 
  Det blev vedtaget at deltage sammen med Mosevangen og Engvangen i St 
Hans Festen Formanden har sørget for Brædder til Bænke Kærsgaard ordner 
alt vedrørende Festen. 
  Udtagning af Præmiehaver. 
  Da Konsulenten kommer 1-6 vedtoges det at udtage Præmiehaverne næste 
Morgen af Bestyrelsen alene. Hækkeklipningen er iaar gaaet lidt let med at 
Klippe da det jo var sent Foraar men Engvangen er færdig men hos os 
mangler mange saa i Morgen gaar jeg rundt og saa skal der klippes. 
  Havesalg. 
  Have 217-263 er solgt. 
  Vandingsforbud. 
  Forbudet kom den 10 Juni fra Vandværket de andre Aar er det kommet fra 
Kredsen. Vi maa vande Tirsdag Torsdag og Søndag og hvis det ikke 
overholdes bliver der lukket for Vandet, og jeg er haard med dette jeg har 
været rundt mange Gange og det maa ale Bestyrelsesmedlemmer hjælpe til 
med. 
  Formandsbestyrelsesmøde 
  Formanden sluttedeMødet med Referat Jeg har særlig hæftet mig ved den 
Foresikring som er vedtaget i alle Kredse for Kasserer det koster 13 Kr om 
Aaret jeg stemte imod men der var intet at gøre. 
  Rugholm og Norringholm er udbygget og næste Udstykning er ude ved 
Konstantinsborg. 
  Samtidig er Tilskudet hævet fra 2500 Kr til 4000 Kr fra Aarhus Kommune 
til 3`die Kreds. Forbundets Underskud er 78,15 Husum Bio  har 8 Aar givet 
8oo,oo Kr. 
 
                        Th Jensen 
 
 
 
  Bestyrelsesmødet 4-11-63 
 
 I Amaliegade formanden aabnede mødet. Forhandlings i orden. Formanden 
redegjorde for vandanlæget der havde kon været faa udgifter og der er lukket 
for vandet for i aar. 
  For marketenderiet er alt gaaet godt iaar Vi faar 200 Kr den 17/11 minus 
en 3 del af udgifterne til en Hane som er lagt uden for Huset saa Medlemerne 
kan faa Vand naar der er lukket for vandet i vores anlæg  
  Renholdelse af Haverne har været god i Sommer, paa nær nogle af de ny 
Medlemmer det er ikke godt men det maa den ny Bestyrelse tage sig af naar 
vi har haft Generalforsamling 
  Grus til Vejene. 



  Vi fik jo Grus i Sommer og Vejene er gode Men vi må have Tulipanvej belagt 
med fint Ral 
  Buskettet. 
  Formanden vil gerne beholde Arbejdet med at beskære begge Busketter og 
holde Syrenvej ren. 
  Affaldsplads 
  Er nu endelig blevet lukket og jeg tror ikke vi kommer til at betale noget i 
Aar men vi skal jo have en Ordning saa der bliver stillet forslag til den 
kommende Generalforsamling. 
  Præmiehaver 
  Det blev Ærespræmie til V Rolander Have 259 og Præmie til S Nielsen Have 
246 Beck Nielsen Have 193 og P Christensen Have 191. 
  Præmieuddelingen 
  Denne bliver det samme som det plejer at Foreningen er Vært ved 
Fælleskaffebord. 
  Beskæring og Sprøjtning. 
  Der vil ogsaa i Aar blive fremlagt en Liste. 
  Have lejeindbetaling bliver 1`ste December Østergades Hotel Kl 9 
  Generalforsamlingen samme sted 21-11 Kl 19.30 med følgende Dagsorden 
  I    Valg af Diregent 
  II   Forhandlingsbog 
  III  regnskab 
  IIII beretning 
  V   Valg af Formand og 1 Bestyrelsesmedlem 
  VI  Indkomne Forslag 
  VII Eventuelt 
  Herefter sluttede formanden mødet og takkede for godt samarbejde. 
 
                                               Th Jensen 
 
 
 
 
  Generalforsamling 21-11-63 
 
  Formanden aabnede Mødet og bød Velkommen paa Bestyrelsens og egne 
vegne og bad om Forslag til en Dirigent. 
  Rolander blev valgt og Oplæste Dagsorden ( se ovenstående, red. ) 
  Forhandlingsbogen blev oplæst og godkendt. 
  Kassereren oplæste Regnskabet og oplyste at Kassebeholdningen var ………. 
Der var en forespørgelse og derefter blev Regnskabet enstemmigt godkendt. 
  Formandens Beretning. 
  Min Beretning vil ikke blive lang, men der enkelte Ting jeg gerne vil omtale 
Kredsgeneralforsamling 
  Der vil nok blive Kontingentforhøjelse til Forbundet mente Kredsformanden, 
men samtidig, mente han ogsaa, at der blæser en mildere Vind fra Aarhus 
Byraad Borgmesteren er inde paa, at finde paa en Udvej med at andlægge 



permanente Kolonihaver. Der kan blive tale, at anlægge nogle ved Egaadalen 
og maaske ved Brabrand Sø, men han er ogsaa inde paa, at der maa være 
mere Kontrol med Priserne, Der er ingen Mening i, at Aarhus Kommune lejer 
Jord ud til 8,5 Øre minus 1 Øre pr Kvm og saa kan Medlemmerne sælge 
Haverne for flere 1000 Kr, jeg vil tro at det er Skovlunden han mener. Han 
mente Bestyrelserne skulde have mere Kontrol med Prisen, Medlemmet 
skulde til Bestyrelsen naar han vilde sælge og Handlen foregaa med 
Bestyrelsen i form af en Ekspert??????????. 
  Der var ogasaa en Sag paa Kredsgeneralforsamlingen om et Medlem i en 
Koloni, som man ikke kunde blive af med, og som optrådte paa en dårlig 
Maade. Vi maa passe paa at han ikke køber en Have i vor Koloni Mandens 
Navn er Rasmus Nielsen 
  Forbundets Feriekoloni 
  Kredsen enviterede alle Formænd med Damer til at besøge Feriekolonien i 
Virklund. Det var en Tur med Regn i Spandevis. Men det er dejlige Huse og 
ligger smukt. 
  Præmiehaverne. 
  Det blev Ærespræmie til V Rolander Have 259, Nielsen Have 246, Bech 
Nielsen 193 og Christensen Have 191. 
  Vandanlæget. 
    Der har jo igen været Vandingsforbud i Sommer: Saa der er sparet Del paa 
Vandet. Men vi mener indenfor Bestyrelsen at det ikke er klogt, at sætte  
Prisen ned da Vandprisen uden al Tvivl vil gaa op naar der skal tages Vand 
fra den ny Ledning fra Beder Og samtidig maa vi huske paa at vort anlæg er 
23 Aar gammel, og det bliver dyrt den Dag det begynder ruste op. 
  Marketenderen. 
  Der ingen af vi 3 Haveforeninger der har haft nogen Klage. Paa sidste 
Generalforsamling blev det vedtaget, at vi skulde betale en 3`die Del af Hanen 
som han har lagt ud til Festpladsen, det blev 50 Kr til hver Forening og saa 
kan vi hente gratis Vand om Efteraaret til vi lukker op om Foraaret. 
  Angaaende Renholdelsen. 
  Den har været nogenlunde, men vi har ikke været lige heldig med de nye 
Medlemmer. Det er ikke nok at købe en Have, og saa lade 5 og 7 være lige. 
  Grus paa Vejene 
  Vi fik en Del Grus paa de værste Steder men mangler kun nogle faa steder, 
saa kan vi klare os foreløbig. 
  Affaldspladsen 
  Som vi jo ved er Affaldspladsen lukket, ??? er det sket, men vi slipper for alt 
det, som Medlemmerne fra alle 3 Foreninger har kastet ned det sidste Aar 
men der kommer et forslag fra Bestyrelsen saa kan Medlemmerne tage 
Stilling til dette. 
  Angaaende Parkering 
  Da der er flere og flere der faar Biler, bliver det maaske nødvendig at lave 
mere Parkering. Der kommer et Forslag fra Bestyrelsen. Fer ingen der maa 
vaske Bil i Haven hvis der er nogen der ser dette maa det Meldes til 
Bestyrelsen. 
   



  Sprøjtning. 
  Der blev sprøjtet med Amoniak og 9 % Akidan i Marts Mdr. og der bliver 
fremlagt Liste sammen med Liste til Beskæring Søndag den 1`ste December. 
  Da jeg er paa Valg denne Gang vil jeg gerne takke alle Medlemmer og Mine 
Bestyrelseskolegaer for godt Samarbejde i de forløbne Aar, Og jeg gaar vel 
ikke nogen for nær, naar jeg retter en særlig Tak til min gamle Ven Kasserer 
Martin Petersen for godt Samarbejde gennem 23 Aar. 
  Efter nogle Spørgsmaal fra Medlemmerne og forskellige oplysninger fra 
Formanden blev beretningen enstemmigt godkent. 
  Valg af Formand. 
  Formanden genvalgtes med Aklamation. Valg af Bestyrelsesmedlem + 1 
Supplant Formanden foreslog Kærsgaars genvælges hvilket ogsaa skete til 
Supplant, valgt blev P Christensen 191. 
  Frederiksen klaget over indbetalingen af Havelejen som han ønskede skulde 
ske i Banken. Kjærsgaard forslag at der blev stillet forslag paa næste 
generalforsamling. 
  Valg af Revisor + Suppleant 
  Valgt til Revisor blev Christensen Have 191 Suppleant Eriksen. 
  Indkomne Forslag. 
  Forslag angaaende Affaldet. 
  Bestyrelsen anmoder Generalf. om Myndighed til at ordne Sagen paa bedste   
og billigste Maade da vi jo skal af med Affaldet og Affaldspladsen er lukket 
Forslaget blev vedtaget. 
  Forslag Angaaende Parkering. 
  Bestyrelsen anmoder Generalforsamlingen om Fuldmagt til at ordne 
Parkeringsspørgsmaalet paa bedste Maade 
  Der kan blive Tale om at tage noget af Jorden langs Hammelbanen og 
Maaske langs Rosenholmsalle. 
  Forslaget blev vedtaget 
  Forslag angaaende salg af Haver 
  Da der i de sidste Aar er solgt Haver i Kolonien til mellem 7 og 8000 Kr og 
flere til mellem 3 og 4000 Kr syntes vi at det er nødvendig at sætte Prisen for 
Indskudet op fra 11 Kr til 25 Kr eller 30 Kr. Vi maa huske paa at det ny 
Medlem kommer ind i en Forening, hvor alt er betalt og i Orden baade Hække 
Veje og Vandanlæg. 
  Der blev foreslaaet 50 Kr, ved salg af Haven af Dyhrs hvilket blev vedtaget. 
Bertwlsen anbefalede Studiekreds særlig for det gode Kammeretskab. Dyhr 
klaget over der var 6-7 Haver der ikke var holdt. Da ikke flere ønskede Ordet, 
slutte Generalforsamlingen. 
 
                                                  Th Jensensen 
 
 
 
  GODT NYTAAR ! 
 
 



  Bestyrelsesmøde 15/3-64 
 
  Formanden bød velkommen, alle var mødt først Forhandlingsbogen, derefter 
regnskabet der var revideret og i Orden.   
  Derefter meddelte Formanden at Beskæringen er i Orden, Buskettet baade 
ved Hammelbanen og Rosenholmsalle er i Orden. 
  Sprøjtningen er ogsaa i Orden, der blev sprøjtet med 8 % Akidan og varm 
Amoniak der var godt Solskind og jeg var rundt i hver Have saa nu kan ingen 
klage. 
  Vi er nød til at faa vore Skilte i Orden. Det skulde Th Jensen sørge for. 
  Der har været Rygte om at Fru Sørensen vil sælge, men hun kan ikke sælge 
Haven, som tilhører Kredsen og Ejendommen men Huset kan hun sælge, saa 
vi maa henvende os til Kredsformanden. 
  Vi kommer til at lægge Grus paa Tulipanvej og Bakken paa Syrenvej. 
  Jeg er ikke helt tilfreds med Vandmanden, angaaende Adgangen til 
Vanduret har han faaet 3 Bud om at aflevere Nøglen, og saa maatte vi slaa 
Laasen itu for at faa læst af; Det er galt i Have 143 det maa ordnes inden 
Foraaret. 
  Affaldet; Vi skal have en Forhandling med de 2 andre Foreninger Mandag 
Aften hos Formanden ! Engvangen. Der kommer Næstformanden til at gaa 
hen. Formanden gjorde Kasereren opmærksom paa Afgiften fra 
Marketenderen, Ellers maa vi huske paa at der skal trækkes fra for 
Vandhanen i Gaarden. Dræning i Have 242-248 er i Orden Have 219 maatte 
selv dække, 218 er ikke dækket. Efter drøftelse af de forskellige punkter 
sluttede Mødet 
 
                                               Th Jensen 
 
 
 
  Fællesbestyrelsesmøde  ?/4 64 
 
  Formanden fra Engvangen bød velkommen og man vedtog at mødes 1/4  og 
1/10.  
  Sankt Hans eller Sommerfest 
  Hvis Mosevangens Bestyrelse holder paa Sct festen skulde denne afholdes i 
Aar ellers vilde man prøve og faa arangeret en Aarlig Havefest 
  Affaldet man blev enig om at der køres gennem Haven første gang 20/4 og 
derefter 1 og 3 Mandag hver Mdr. 4 og 5 Kørsel o Parkering blev drøftet uden 
man blev enige om noget 
  Vejen om Marketenderiet vil blive asfalteret og lagt fliser forand Butikken 
man blev enig om at priserne paa forskellige Varer var meget normale men 
Kunstgødning laa i overkanten saa man skulde henvende sig til 
Marketenderen og faa ham til at nedsætte Prisen. 
  Sand 
  Trambus, hvis Viby Kommune vilde afskrive et par ture ad Ormslevvejen vil 
de gerne køre ad Aahavevej ? 



Fru Sørensens Have naar Fru Sørensen engang skal sælge maa hun sælge til 
de 3 Foreninger da Haven hører under 3 Kreds. 
 
 
 
  Fællesbestyrelsesmøde den 7/5- 64 
  
  Formanden Thage Jørgensen aabnede Mødet med eneste punkt salg af fru 
Sørensens Have til Marketenderen, Petersen Formand 1940 mente ogsaa det 
kunde være visse vanskeligheder med vedligeholdelse. Skjødt syntes det var 
en underlig Handel det ene øjeblik købte man det andet solgte man, Thage 
Jørgensen oplyste at efter en samtale med Kredsformanden maatte vi gene 
udleje Haven som almendelig Have. Og nu kandt vi opstille en Kontrakt. 
Kjærsgaard oplæstr Kontrakten og man blev derefter enig om at sælge 
derefter sluttede Mødet. 
 
 
 
  Fællesbestyrelsesmøde 16/9 – 64 
 
  Inden mødet holdt bestyrelsen for 1940, formanden gav forskelige 
oplysninger angaaende sprøjtning og Beskæring og et par Haver var blevet 
solgt. Det var Have 162-225 samtidig bad han bestyrelsen vilde se nærmere 
paa Huset 210 for en vurdering. 
  Fællesbestyrelsens Formand åbnede mødet og meddelte at det havde kostet 
Forening 420 Kr for at blive af affaldet, men nu havde 
Sundhedsmyndighederne forbudt aflæsning af affaldet da der var køkken 
affald i og dette igen en fare for Rotter, men man forhandler fortiden med 
Forbrændingsanstalten og Vogmanden om en ordning. 
  Man blev enig om at Formanden for Fællesbestyrelsen skulde have en 
Kassebeholdning paa 75 Kr til uforudsete udgifter. 
  Man diskuterede ogsaa om Formandsposten skulde gaa paaa skift mellem 
de 3 Foreninger efter en 2 aarig periode, Formanden meddelte at der er en 
muglighed for Permanente Haver men at der saa evantuel skulde gaa 
Elmaster igennem alle 3 Kolonier, 
  Havefesten havde kostet 25 Kr for hver forening. 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde 4-10-64 
  Formanden åbnede mødet og bad om dato for Indbetaling af Haveleje som 
blev 15-11-64. Generalforsamling blev fastsat til 18-11-64. 
  Til den kommende Præmieuddeling blev man enig om at give 2 Stk 
Smørebrød 1 Øl og 1 Snaps til Præmietagerne samt Bestyrelsen som var med 
til Festen. 



  Fru Nielsen Have var i saadan en Forfatning at det blev bestemt at 
Sekretæren omgaaende skulde skrive et Anbefalet for at bragt Haven i Orden 
ellers maate Foreningen sørge for oprytning i denne. 
  Vandlukning skulde nu foretages, det blev ogsaa bestemt at lade Engvangen 
sprøjte i Vinter, angaaende Renovationen er ordningen saadan at 
medlemmerne køber en Mærkesedel hos Marketenderen med 
Haveforeningens Navn og som koster 1 Kr, medlemet skal saa skrive sit 
Havenummer derpaa, saafrem det ikke er skrevet bliver Sækken ikke 
medtaget. Formanden oplyste at Marketenderen havde Sølvbryllup 8-10-64 
man enedes om at sende en opmærksomhed sammen med de 2 andre 
Foreninger mødet sluttede med at Sekretæren skulde skaffe en mand til at 
Beskære for Haveforeningen. 
 
                                          Th Jensen 
 
 
 
  Generalforsamling 18-11-64 
 
  Punkt 1  Valg af Dirigent 
  Punkt 2  Forhandlingsbogen 
  Punkt 3  Regnskabet 
  Punkt 4  Beretning ved Formanden 
  Punkt 5  Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer + Suppleant 
  Punkt 6  Valg af 1 Revisor + Suppleant 
  Punkt 7  Indkomne Forslag herunder 25 aars Jubilæum 
  Punkt 8  Fastsættelse af Lønninger til Formand- Kasserer 
  Punkt 9  Eventuelt. 
 
  Formanden aabnede Generalforsamlingen til de mødte Damer og Herre bad 
om forslag til en Derigent Valgt blev Rolander. 
  2 Forhandlingsbogen blev oplæst og godkendt 
  3 Regnskabet oplæstes og godkendtes 
  4 Beretning ved Formanden 
  Min Beretning bliver ikke lang, en Ting som jeg godt vil fremdrage er 
Regnskabet dette blev jo enstemmig godkendt. Og der har i de 25 Aar som nu 
er gaaet har der aldrig været noget i Vejen med Regnskabet, og det kan jeg 
sige paa den Maade, at jeg gerne vil anbefale, at Generalforsamlingen 
genvælger Martin Petersen. Jeg tog ikke Ordet til Regnskabet, men jeg vil 
gerne knytte en Kommentar dertil. Der er enkelte Medlemmer der har syntes 
at vi godt kan sætte Vandafgiften ned. Det syntes Bestyrelsen ikke, da vi jo 
kan vente at Vandet bliver dyrere den Dag Ledningen bliver i Orden fra 
Beder, og samtidig forvente reparation paa vort Anlæg, som nu er 25 Aar, og 
paa Forslag fra Kasseren vedtog vi indenfor Bestyrelsen at betale 
Renovationskørsel for Sommeren 1964 og det beløb sig til ca 3 Kr 50 Øre pr 
Have altsaa for alle Haver ca 400 Kr. 



  Om Regnskabet ved vi at det er revideret og alt er i orden, og vi har en god 
Kassebeholdning og vi er fuldstændig enig om indenfor Bestyrelsen at vi skal 
have en god Økonomi og en god Kassebeholdning, hvis vi skal have Fest i 
Andledning af Foreningens 25 Aars Jubilæumsfest. 
  Vandet. Der har ikke været nogen Bekostning paa Anlæget i Aar, men der 
har været Vandingsforbud i kort Tid og vi haaber at naar Ledningen fra Beder 
bliver i Orden kan ungaa Vandingsforbud. 
  Konsulentbesøg 
  Jeg maa som sædvanlig beklage, at der til Konsulentbesøget ikke var mødt 
ret mange til Gennemgang. 
  Præmiehaver. 
  Følgende Haver blev af Konsulenten udtaget til Præmie. Haver 258-149-187 
og Flidspræmie 209. af de 4 Haver er de 2 Haver decideret Prydhaver og ikke 
det jeg forstaar med Kolonihave, men det er der ikke noget at gøre ved, hvis 
der bliver permanente Haver, saa gaar Udviklingen i Prydhave retningen. 
  Affaldet 
  Den ordning som blev vedtaget sidste Aar den gælder ikke mere, 
Sundhedspolitiet forbød dette. Der maa ikke sendes Køkkenaffald med 
Madrester ud paa Affaldspladsen, det samler Rotter. Paa et 
Fællesbestyrelsesmøde enedes de 3 Haveforeninger om en Ordning. Affaldet 
kan vi komme af med Eskelund og der maa godt være Køkkenaffald i. 
Ordningen gaar ud paa, at Medlemmer der ønsker Affald kørt væk, kan købe 
Mærker ved Marketænderen. Prisen bliver ca 1 Kr pr mærket Sæk, og maa 
selv betale for bortkørsel af Affaldet. I Aar har det været overdrevet det er 
konstateret 11 Sække hos et Medlem, og det var Hækkeafklip Græsplæne 
med mere, alt som kunde afbrændes eller graves ned. 
  Havesalg, 
  Der er solgt nogle Haver det sidste Aar og jeg maa gøre opmærksom paa, at 
det er Aarhus Kommune som ejer Jorden, og det er kon, Hus Redskaber og 
beplantning der kan sælges, Bestyrelsen skal ved Havesalg efterse at Prisen 
ikke bliver Eventyr Priser. Naar Haven bliver solgt til Prisen komme til at staa 
i Havenummerets Kartotek. Saa næste gang Haven sælges kan vi henvise til 
Vurderingsprisen. 
  Fællesbestyrelsesmøde. 
  Da de 3 Haveforeninger har sluttet sig sammen om et Samarbejde, har vi 
bestemt at holde 2 Møder om Aaret, Formanden i Engvang er for Øjeblikket 
Fællsformand, og dette Hverv gaar paa Skift i de 3 Foreninger. Vi købte Fru 
Sørensens Have til en Pris af 1200 Kr og solgte den igen til Marketenderen til 
samme Pris. Men hvis vi skal bruge den, kan han opsiges, og han har 
forpligtet sig til at flyttet Huset. 
  Buskørsel 
  Vi har søgt Aarhus Kommune om at faa en Bus gennem Aahavevej et Par 
Gange daglig i Sommertiden. Viby Kommune anbefalede dette paa den 
Betingelse at der ikke sker Ændringer i Busforbindelsen til Viby. Saa det 
bliver ikke til noget i Aar. Vi har søgt igen, da der er mange Ældre 
Medlemmer der enten maa gaa eller Cykle, og der sker saa mange Ulykker 



som nu har kostet 2 Menneskeliv og flere tilskadekomne. Saa jeg vil advare 
Medlemmerne pas paa. Staa af Cyklen paa Aahavevej og gaa op ad Bækken. 
  Kredsgeneralforsamling 
  Kredsformanden var paa Mødet inde paa at Standarten var stærk faldende i 
saa godt som alle Kolonier, og dette er meget beklagelig saa nu maa vi gerne 
give ham Ret, vi kan jo bare gaa en Tur gennem de 3 Kolonier og man kan se 
Forskellen. 
  Parkeringsplads 
  Vi kan parkere nedenfor ved Marketenderen og hele den brede Vej og 
Syrinvej langs Buskettet. 
  Kørsel paa Vejene 
  Der køres som Regel for stærkt paa vore Veje. Det er meget farligt iær for 
Børn. Og pas paa Hækkene paa Hjørnerne, de er alt for høje nogle af dem. 
  Kørsel til og fra Kolonien 
  Jeg har været hos Politiet i Viby angaaende de 2 Dræbte og de andre 
tilskade komne ved Aahavevej, og paatalte den alt for hurtige Bilkørsel, De 
har lovet at hjælpe os det de kan men der kan ikke blive 
Hastighedsbegrænsning, og Skilte hjælper ikke, det er Cykkelisternes egen 
Skyld. Er der nogen der kan komme med et godt Forslag skal jeg bringe det 
videre til Politiet. Til Slut dæmp Transister og Radio ned i Haven til Glæde for 
Naboerne. 
5 Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmet + Suppleant 

  Det blev Genvalg- Kjærsgaard- Th Jensen og Korre. Suppleant P Kristensen 
Have 191. 
6 Valg af Revisor + Suppleant 

Blev ogsaa Genvalg Christensen og Eriksen. 
7 Indkomne Forslag herunder Foreningens 25 Aars Jubilæum. 

  Kjærsgaard foreslog en Hædersgave for de 3 Bestyrelsesmedlemmer der har 
virket i alle 25 Aar Formanden Kasserer og Revisor Christensen, det blev 
vedtaget og Kjærsgaard sørger derfor. 
  Forslag fra Bertelsen om vi skulde afholde en Fest i Anledning af 25 Aars 
Dagen. Forslaget blev vedtaget. 
  Efter en kort Debat, blev man enig om at lade Kjærsgaard og Martin 
Petersen arangere Festen, ligeledes enes man om at Haveforeningen betalte 
Maden og Medlemmerne selv betalte Fortæringen ( Var mad og fortæring ikke 
det samme dengang som i dag ?, red. ) 
  Generalforsamlingen overlod Kjærsgaard køb af en Erindringsgave til 
Formand Kasserer og Revisor, til et Beløb af omkring 300 Kr. 
 
 
 
 
 
GODT NYTAAR ! 
 
 
 



  Bestyrelsesmøde 23-1-65 
 
  Formanden aabnede mødet og meddelte at 2 Haver ved Rosenholmsalle 
ønskede at Tjørnehække maatte fjernes mellem Buskettet og Haven, man 
enedes om at lade Hække fjerne mod at vedkommende Have skulde 
Buskettet. 
  Da formanden ikke mere saa sig istan til at fortsætte men meget gerne 
overlod posten til en anden vedto man at afholde Extraordinær 
Generalforsamling før Jubilæumsfesten med følgende Dagsorden 
 
  I   Beretning 
  II  Valg af Formand  
  III Eventuelt. 
 
 
 
  Haveforeningens 1940`s Jubilæumsfest Lørdag den 27 Februar 1965. 
  I Østergades forsamlingsbygning. 
 
  Kl 18 afholdtes extraordinær generalforsamling med eneste programpå 
dagsordenen: Valg af ny formand, idet vor nùværende formand Aksel 
Petersen ønskede at fratræde. Foreningens sekretær Th. Jensen foreslog 
Børge Kjærsgaard til formand, da ikke andre forslag forelå blev Kjærsgaard 
enstemmigt valgt – og den nye formand tog ordet og takkede for valget. 
  Resten af aftenen: Eventùelt. 
  I festen deltog medlemmer med damer ca 130 i alt, samt som gæster: 
Borgmesteren 
Sognerådsformanden i Viby var desværre forhindret grundet sygdom i stedet 
mødte Næstformanden brandmester Jens Jense og frùe. 
Endvidere var inviteret fællesformanden for de 3 foreninger- formanden for 
Engvang Tage Jørgensen og Frùe, Formanden fra Mosevang A. Kristoffersen. 
Revisor gennem 25 år Niels Christensen og Frùe  
Vandværksmand og revisor gennem 23 år Laust Christensen og Frùe 
Marketender Haslev og Frùe. 
 
  Den tidligere formand Aksel Petersen bød velkommen med en kærlig 
velkomst til gæsterne. Her vil jeg lige indskyde aftenens servering der bestod 
af 
  1 lækker lùxùs platte 
  1 snaps og 
  1 Kaffe pro persona, der var indeholdt i prisen 20 kr pr par – Resten for 
foreningens regning. 
 
 Den nye formand Børge Kjærsgaard, der var aftenens konferencier gav ordet 
til den tidligere formand Aksel Petersen, der i varme ord aflagde en beretning, 
der formede sig som et resùme over de 25 år ( hele talen er indlagt som bilag 
i forhandlingsbogen. ) 



  Formanden gav derefter ordet til Borgmester Bernhard Jensen, der takkede 
for indbydelsen og bragte byens tak og hilsner til den jubilerende 
haveforening. Borgmesteren udtalte blandet andet det glædige, at man 
sikkert kan forvente, at havekolonien får lov til at ligge i mange år endnù. 
Viby Kommùne har ùdvist den største velvilje. Kolonihaven er et meget vigtigt 
led i vor tid som hobby og fritidsbeskæftigelse. Ønskede hjertelig til lykke 
med dagen og ùdbragte et leve for den jùbilerende haveforening. 
  Derefter havde kredsens repræsentant fhv. Brandmester Jens Jensen ordet 
og bragte en hilsen fra formanden, der grùndet sygdom var forhindret i at 
komme – roste samarbejdet mellem kredsen og 1940 gennem årene – 
overrakte en gave fra kredsen til 1940 og ùdbragte et leve for foreningen – 
Endvidere bragte Jens Jensen en hilsen til 2 – 25 års jùbilarer i foreningen 
nemlig den tidligere formand Aksel Petersen og kassereren Martin Petersen 
der begge fik overrakt en Erindring fra kredsen. 
  Formand Tage Jørgensen, Engvang, takkede for indbydelsen til såvel 
Mosevang som Engvang og overrakte en gave til haveforeningen 1940. 
ligesom han takkede for godt samarbejde mellem kolonierne. Overrakte gaver 
til formand Aksel Petersen kasserer Martin Petersen og endvidere til revisor 
gennem 25 år Niels Christensen og ùdbragte et leve for såvel forening som de 
3 jùbilarer. 
 
  I   Formanden B. Kjærsgaard tog ordet. Takkede for sammenplantningen fra 
Hr og Frùe Haslev. Takkede derefter Laùst Christensen for hvervet gennem 
25 år og overrakte ham blomster. 
  Takkede revisor Christensen for 25 år og overrakte en gave. 
  Takkede kasserer Martin Petersen for godt og fortjenstfùldt arbejde gennem 
25 år – havde altid forstået at holde en god økonomi gennem tiderne og 
overrakte en gave. 
  Takkede den afgående formand Aksel Petersen for ligeledes fortjenstfùldt 
arbejde gennem 25 år – havde altid forstået at få det hele til at glide - ??? 
følge dit spor – overrakte en gave. Mit motto skal være : ” Ro og orden i 
kolonien. ” 
  Fra bestyrelseskollegaer, blev overrakt en sammenplantning med tak for 
mange gode år og ønsker om alt godt i fremtiden. 
  Derefter fik Laust Christensen ordet. 
  II  Laust Christensen takkede den tidl. Formand, kassereren og revisoren 
for de svundne 23 år.  Kasserer Petersen takkede for 25 år der er gået og bød 
den nye formand velkommen. 
  Fra bestyrelseskollegaer, blev overrakt en sammenplantning med tak for 
mange gode år og ønsker om alt gogt i fremtiden 
Derefter fik Laust Christensen ordet ( se forrige side ) 
  Revisor Niels Christensen takkede for opmærksomheden fra 1940. Engvang 
og Mosevang – og anerkendte regnskabet som altid værende fint. Korre holdt 
tale for damerne. Kjærsgaard takkede og afslùttede spisningen – med en 
særlig tak til borgmesteren, fordi denne havde stillet i ùdsigt, at vi kùnne 
beholde haverne i mange år endnu. Rettede også en tak til Engvang og 
Mosevang for gaverne og takkede endnù engang for formandsvalget. 



  Fællesbestyrelsesmøde d 17/3 – 65 
 
  Fællesformanden, Engvang bød velkommen og gratùlerede den nye  
formand. 
  Kæmmeneren havde forslået et lejemål til år 2000 – nyordningen vil sikkert 
medføre forhøjelse af jordlejen. 
  Sùndhedskommissæren forlanger sikkert fjernelse af latriner fra haverne. 
  Affald fjernes hver 2. mandag – affaldet kommes i plastiksække, der hver 
påbindes 1 mærke købt ved marketenderen til 1 Krone pr stk – mærket 
bærer haveforeningens stempel og på havens Nr. 
  Det aftaltes at holde en havefest i stedet for Sct. Hansfest. 
  Udhængsskab opsættes overfor marketenderen ved vandbeholderen til 
opslag for alle 3 foreninger. 
  Man vil forsøge at få en Trambùslinie ført ad Aahavevej. 
  Parkeringspladsen bag ved Marketenderen skal holdes af denne ( er anlagt 
af haveforeningerne. 
  Man blev enige om at når en haveforening havde generalforsamling skùlde 
formanden ( eller stedfortræder ) fra de 2 andre foreninger  inviteres med ( 
med taleret men ikke stemmeret ). 
  Så har der været afholdt afslùttende bestyrelsesmøde med den afgående 
formand, hvor man drøftede Jùbilæumsfestens forløb. 
  Konsulent Hr E. Nielsen vil aflægge havebesøg den 19 Juni Kl. 16. det 
forløb ikke med større deltagelse, forskellige haver blev beset og Konsulenten 
gav gode råd. 
 
 
 
  Fællesbestyrelsesmøde d. 21/6 – 65 
 
    Sprøstning af hække må blive lokalt for de enkeltte haver. 
  Der henstilles til medlemmerne at holde kontrol med motor og 
knallertkørsel på Marketenderstien – Trods forbùd sker der mange 
overtrædelser. 
  Tilretterettelæggelsen af sommerfesten blev drøftet og tilrettelagt, og det 
blev vedtaget at festen skùlde finde sted d 31. Juli 1965 Kl. 15 – 
  Og vi kan vist godt være enige om at det var en særdeles god fest – særlig 
børnene morede sig storartet. 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde 23-9-65 
 
  Der regnes med indtil videre at kùnne køres med samme forhøjelse kan 
forventes. Enkelte haver ( Nr 157, 161 og 186 ) er i så slet stand, at de 
pågældende vil få besked på at bringe deres  haver iorden inden 14 dage. 
15 haver er solgt siden Novbr 1964. 
  Præmieùddeling vil finde sted lørdag den 16 Oktober 1965 i Folkets Hùs. 



  Følgende haver får præmie Nr. 247 – T. Petersen Langenæs Alle 9 
                                            Nr. 257 – Villy Elkjær Skanderborgvej 94 
                                            Nr. 164 – J Petersen. Max Müllersgade 18  
  Samt                                  Nr. 196 – H Sandhøj. Søndergade 70 
  Det vedtoges ai inddrage arealerne ùdenfor haverne Nr 175-176-177-178 og 
179 i Rosenholms Alle til parkering. Man vedtog at fremlægge forslag på 
generalforsamlingen om sommerùdflùgt i forbindelse med Mosevang og 
.Engvang. 
   
  Generalforsamlingen blev sat til 3 Novb. 1965 
  Mødet slùt. 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde d 21 Oktober 1965 
 
  Havelejen ( jordlejen ) kan forventes forhøjet med indtil ca Kr 40,00 pr år. 
  Af hensyn til foreningens økonomi, vil en extra opkrævning af kontingent 
finde sted engang i foråret. Det vedtoges at stille forslag på generalforsam- 
lingen at forhøje indskùdet ved køb af haver fra 50 Kr til 100 Kr ( Kredsen 
ùnderrettes herom ). 
  Der drøftedes forslag om indførsel af ensrettet kørsel gennem havekolonien 
ad den brede midtergang fra Rosenholms Alle mod Engvang og i modsat 
retning ad vejen langs Hammelbanen. 
  Al parkering på midtervejen vil blive forbùdt. 
  Cykleparkering på de små gange vil det sikkert blive nødvendigt at forbyde ( 
med påfølgende fjernelse af bestående syklestativer ) 
  Ved salg af haver skal indtil videre bestyrelsen senere et nedsat ùdvalg 
fastsætte priserne ved overdragelse til nye lejere. 
  Forslag; at bestyrelsen fremtidig ikke er repræsenteret ved Præmieuddeling   
- men alene Præmietagerne. 
  Mødet slùt, derefter samme aften 
  Fællesbestyrelsesmøde  
  Fællesformanden Tage Jørgensen bød velkommen. 
  Der vil i den kommende tid blive pålagt Bestyrelsen store opgaver. 
  Nye Lejemål – al uvedkommende bilkørsel i Haveforeningerne forbydes fra  
d. 1 April 1966. 
  Kjærsgaard spørger om ensrettet færdsel ad den brede midtergang ville 
være praktisk gennem??????. 
  Blev indtil videre afslået af øvrige bestyrelsesmedlemmer fra Mosevang og 
Engvang. 
  Vedrørende toiletforholdene Århùs Sùndhedskommissær forbyder  Toilet 
med Septiktank. 
  Alle gamle W.C. spande forbydes fra d 1 April 1966. 
  Evt Tørclosetter 
1940 foreslår et samlet tilbùd på spanden til alle haveejere – vil blive 

ùndersøgt. 



  Fællesformandens meddelelse angående bebyggelserne i haven fra 1 April 1 
mand fra kredsen og 1 mand fra bestyrelsen vil vùrdere, om et hùs kan få 
lov at blive stående, om det evt skal repareres eller fornyes. 

  Nye hùse skal bygges 2,5 meter fra hækken. 
    Køb og salg af haver. 
  Skal meddeles til foreningens formand, hvorefter en bedømmelseskomite 
bestående af 1 mand fra kredsen og 1 mand fra bestyrelsen bedømmer 
værdien – kan man ikke blive enige med sælgeren ( køberen ) vil der komme 
en opsynsmand fra kommunen og hans vurdering bliver endelig. Der blev 
nedsat et ùdvalg på 2 bestyrelsesmedlemmer fra de 3 foreninger til ùdarbej- 
delse af en fælles lov for alle 3 foreninger. 
  For 1940: -  B. Kjærsgaard og P. Christensen. 
  Mosevang: Kristoffersen og Olsen. 
  Engvang: Tage Jørgensen og Næstformanden. 
  Vedr. TRAMBUSLINIEN ad Aahavevej. 
  Borgmesteren vil tage sagen op på ny og ser velligt på spørgsmålet. Man 
drøftede indretning af et fælleshùs i nærheden af festpladsen, men ùdskød 
det til senere drøftelse. 
  Tørvestrøelse i Baller. 
  Marketenderen har meddelt, at han er villig til at levere. 
  Det aftaltes, at de 3 foreningers Formand taler sammen om leveringen på 
billigste måde. 
  Økonomi: 
  Jordlejen foreslåes sat til 20 Øre. Tilskùd fra kommùnen til de ældre 
bortfalder fra nù af. 
  Indskùd ved køb af have foreslåes forhøjet til Kr. 100,00. 
  Fællesbestyrelsen går alle ind for et 50 årigt lejemål, hvilket meddeles 
kassereren. 
  Tilskùd til ældre sættes til Kr 20 – for alle 3 foreninger. 
  Fællesformanden foreslog Sommer udflùgt for alle 3 foreninger sammen. 
 
                                                                         Korre 
 
 
 
  Ordinær generalforsamling d 3-11-1965 
 
  Pùnkt 1.  Valg af Dirigent 
  Pùnkt 2.  Forhandlingsbogen. 
  Pùnkt 3.  Regnskaber. 
  Pùnkt 4.  Beretning ved Formanden. 
  Pùnkt 5.  Valg af 1 Bestyrelsesmedlem + 1 Sùppleant 
  Pùnkt 6.  Valg af 1 revisor + 1 Sùppleant. 
  Pùnkt 7.  Indkomne Forslag. 
  Pùnkt 8.  Fastsættelse af lønninger til formand og kasserer. 
  Pùnkt 9.  Evt. 
  



  Efter generalforsamlingen vil kredsformanden Ejnar Madsen orientere om 
fremtidig lejemål og lejekontrakt med Århùs Kommune og kredsen. 
 
  I   Valg af dirigent 
  Blev valgt. 
  II   Forhandlingsbogen blev oplæst af sekretæren – og godkendtes. 
  III  Regnskaget blev oplæst af kasseren og enstemmigt godkendt. 
  IV  Formandens beretning Formanden bød velkommen til medlemmerne 
  Kredsformand E. Madsen 
  Formanden fra Mosevang : Christoffersen 
  Formanden fra Engvang : Jørgensen 
  ( Praktisk bemærkning – Øl og sodavand er for medlemmernes egen 
regning, da foreningen ikke mener at kùnne give disse i år ) 
  Det forløbne år har været et forholdsvis rolig år ùden klager af nogen art. 
  Det var galt med hækkene mange steder. Måske fordi der var sprøjtet for 
tidligt, måske det skyldtes vejret, men konsulenten frarådede at sprøjte en 
gang yderligere, desværre er der stadig hække, der er for høje. 
  Affaldet 
  Der praktiserende ordning at hver haveejer betaler Kr pr sæk affald synes 
at være god. 
  Dog må det beklages, at der stadig er medlemmer, der mener sig berettiget i 
at kaste affald i bùskettet og ned ved Hammelbanen – det må ikke finde sted 
- .Vihar ofret ca 300 kr. på rensning af bùskettet for ùkrùdt og affald. 
  Konsùlentbesøg. 
  Vi havde i år kons`lent Nielsen Jyllands Frøhandel -  men der var for lidt 
interesse for besøget. 
  Renlighed af haverne. 
  Haverne har gennemgående været pæne iår, men i enkelte tilfælde har 
bestyrelsen måttet tage affære. 
  Præmiehaver. 
  Følgende haver har i år fået tildelt præmie: 
  Nr 247.  T. Petersen 
  Nr 257.  Willy Elkjær 
  Nr 164.  J. Petersen 
  Nr 196.  H. Sandhøj 
Vi ønskede Præmietagerne tillykke. 
  Vejene er i helt god stand. Nogle steder er der lagt grùs på – andre Veje får 
det forhåbentligt til næste år. Det kniber nogen steder med at holde rent 
Udenfor hækkene. 
  Sommerfesten. 
  Vi har som sædvanlig deltaget i sommerfesten med vore naboforeninger 
men vil drøfte indenfor bestyrelsen om der kan findes en ændret form for 
afholdelse af festen, så vi kommer op på en lidt bedre standard. 
  Fællesbestyrelsen. 
  Ved sidst afholdte møde enedes de 3 bestyrelser om at arbejde hen på 
ensartede love for de 3 foreninger blandt andet med henblik på de nye 
lejemål mellem kredsen og kommùnen endvidere blev der drøft 



et et fællesindkøb af tørvestrøelse i baller, ( da Marketenderen kùn vil føre 
dette i sække ) og man vil kùnne forvente en favorpris for levering ved 
havelejerne, formanden vil forsøge at finde en fælles løsning. 
  Vandanlæget. 
  I år har vi haft en større ùdgift på en vandledning i have Nr 138. 
  Stophaner 
  Det henstilles til medlemmer, der foretager ændringer af Deres vandanlæg 
at meddele dette til bestyrelsen – og samtidig sørge for, at der kommer 
stophaner på – synligt. 
  Økonomien: 
  Foreningen har en kassebeholdning på ca 3000 Kr. 
  Jùbilæùmsfesten kostede foreningen omtrent 4.000 Kr. 
  Vi vil gerne igen iår gerne give hjælp til havelejere til Folke og 
Invalidepensionister, men hvorledes vil vi klare dette problem til næste år, 
må vi prøve at finde en løsning på. 
  Vi må gøre os klart, at det bliver dyrere for os fremefter, der skal brùges 
penge til bl. andet Parkeringspladser, Sanering, m.m. 
  Parkering i Kolonien 
  Det nye lejemål med kommùnen indebær : at der fremtidig ikke mere må 
parkeres i gangene eller på den brede vej – det gælder både for Biler, 
Motorcykler, Scootere og Knallerter. Endvidere må der ikke henstilles cykler 
ùdenfor hækkene – der  skal altid være plads til gennemkørsel af ambùlance 
og brandbil. 
 
  Parkering vil fremtidig kùn kùnne finde sted langs Hammelbanen og langs 
Rosenholms Alle – hvor vi er i færd med at indrette parkeringspladser og 
regner med at kùnne få plads til ca 60 biler. 
  Salg af haver 
  Som allerede meddelt medlemmerne kan salg af haver ikke finde sted 
direkte mellem køber og sælger. 
  Salget kan kùn ske gennem Bestyrelsen 
  Havesalg ùdenom bestyrelsen godkendes ikke. 
  Motorkørsel i Kolonien. 
  Der har været kørt for stærkt på vejene iår – det henstilles til medlemmerne 
– og også deres eventùelle gæster at vise tilbørligt hensyn. 
  Vandingsforbùd 
  Der har været vandingsforbùd i år, og det har også været pænt overholdt. Vi 
håber Aarhùs Kommùne snart kan levere vand til haverne, selv om at det 
kùn bliver 3 gange om ùgen. 
  Havesalg 
  Siden generalforsamlingen sidste år er der solgt 17 haver, det største salg 
hidtil på et år. Flere haver er solgt på grùnd af sygdom eller dødsfald, - men 
flere ældre har måttet sælge fordi der desværre ikke findes nogen 
transportforbindelse til kolonien – havde der været en bùsforbindelse kùnne 
flere ældre endnù nogle år have beholdt deres have. 
  Indbetalin af haveleje 



  blev sat til d 14. November fra Kl. 9-12. som sædvanligt på Østergades 
Hotel. Vedrørende det nye lejemål og kontrakt vil kredsformanden orientere 
os ang. 
  Jeg vil slùtte min beretning med at rette en tak for godt samarbejde. til 
mine bestyrelsesmedlemmer vil jeg også gerne sige tak for godt samarbejde i 
det forløbne år – og også tak til medlemmerne for godt samarbejde. 
  Kommentarer til formandens beretning. 
  
  Have Nr 163 A. Petersen 
  Angående parkering på den brede vej evt. med invalidevogne. ( må kùnne 
imødekommes ) 
  Samsø : Angående Vandhaner og stophaner – henstillede et nyanlæg og 
ændringer blev meddelt bestyrelsen, så de kùnne indtegnes på 
Vandanlægskortet. 
  Lassen Have 180 
  Hvorfor skal kolonihaveforeningshaver have vandingsforbùd, når villaejere 
må vande. 
  Tidl formand Aksel Petersen forsvarede den tidlige lukning for vandet. 
  Formanden Vand kan hentes fra Vandhane opstillet ved marketenderen. 
  Beretningen godkendt. 
  Pùnkt V 
  Valg af et bestyrelsesmedlem + 1 sùppleant. 
  Valgt blev Paùli Christensen have Nr. 191 
Som Sùppleant valgtes B. Andersen have Nr. 199. 
  Pùnkt VI 
  Valg af revisor og sùppleant. 
  Rolander blev genvalgt og som sùppleant valgtes Børge Hoffmann 
Christensen have Nr. 187 
  Pùnkt VII 
  Indkomne forslag. 
  Forslag 1. forhøjelse af indskùd ved havesalg fra 50 Kr til 100 Kr. 
  Blev enstemmigt vedtaget. 
  Forslag 2 da jordlejen forhøjes med 10 til 20 Øre foreslår bestyrelsen, at vi 
så 1. Febrùar tager en extra opkrævning på ca 40 – 50 kr. 
  Behandling af forslag 2 ùdskydes til efter kredsformandens beretning. 
  Forslag 3 
  Bestyrelsen forelagde et forslag om fælles Sommerùdflùgt med Mosevang og 
Envang – formanden og frùe havde været med til en sådan ùdflùgt med 
Mosevang – den var meget vellykket og ikke ???.  
  Det vedtoges at overlade til bestyrelsen at arbejde videre med spørgsmålet 
  Pùnkt 8. 
  Fastsættelse af lønninger til formand og kasserer 
  Det vedtoges at fastsætte lønningerne som hidtil. 
  Pùnkt 9. 
 
 
 



  Kredsformanden fik ordet, takkede for velkomsten til generalforsamlingen. 
  For 2 år siden blev der indsat en kommissår for at finde ùd af ændrede 
lejemål fra kredsen. 
  Man kan ikke forvente standarten af kolonihaver forhøjes medmindre, der 
bliver bedre lejemål. 
  Borgmesteren lovede at stille sig velvillig hvorefter et ùdvalg blev nedsat til 
at arbejde med spørgsmålet bestående af 3 mand fra kommùnebestyrelsen. 
  Borgmester Bernh. Jensen 
                     Hyllested 
                     Peter Vesterbæk 
                     + som jùridisk assistance: 
                     kontorchef Paùl Petersen 
herùdover deltager 3 mand fra kolonihaveforbùndet. 
  1 sandardartkontrakt er ùdført af kontorchefen fra det jùridiske kontor, 
mange goder vi hidtil har haft må bortfalde – kontrakten er ùdelùkkende sat 
op som forpligtelse (ingen goder ).                               
  Der skal oprettes parkeringspladser. Gentagne gange trådte borgmesteren 
hjælpende til `nder forbùndsforhandlingerne. 
  Der vil blive komme Restriktioner angående havehùsbyggeri. 
  Et ùdvalg skal skønne over om et hùs er i rigtig standard. 
  En have vil ikke mere kùnne sælges direkte til en køber. 
  Et ùdvalg bedømmer til hvilken pris en have må sælges, hvis ikke man kan 
blive enige om en pris kan der indankes overfor kredsen. 
  Aarhùs byråd har endvidere ikke vedtaget standardkontrakten – men 
næppe tvivl om at ” 1940 ” får et lejemål på 50 år. 
  Viby Kommùne vil sikkert gå ind for et 50 årigt lejemål. 
  Lejen for Jorden forventes  forhøjet med 10 til 20 øre. 
    Bremsen for salg af haver er sat for at den mindrebemidlede mand får en 
chance. 
  Der må findes en vis form for loft over ved salg af haver, selvom man må 
tænke på en vis form for dyrtidsregùlering. 
  Forlanger Aarhùs Kommùne at der skal være Træk og slip i haverne vil 
kloaksystemet blive ùnder Aarhùs kommùne. 
  Afståelse af have fra forældre til børn vil kùnne ske ùden indblanding fra 
bestyrelsen. 
  Hvis kontrakten ikke godkendes ophæves lejemålet ved nùværende 
kontrakts ophør .  
  Det nye lejemål bør accepteres ved Urafstemning. 
  Aksel Petersen : Hvis kommùnen tager  Jorden hvad med afståelsessùm ?  
  Ejeren kan opsige lejemåler ùnder helt særlige forhold. Kredsen er i så fald 
berettiget ti Erstatning som bestemmes af en voldgifts ret. 
  Inventar er man enige om holdes ùden for vùrderingen af hùs og have. 
Sælger og Køber kan bagefter handle om inventaret. 
  Formanden 
  Vi er nødt til en extra opkrævning ca d 1. Febrùar 1966, hvis Jordlejen 
stiger. Bestyrelsen foreslår en extra opkrævning på 40-50 kroner. 
  Forslaget blev enstemmigt vedtaget 



  Dirigenten takkede for gog ro og orden og generalforsamlinge slùttede 
 
                                                V. Korre 
 
 
 
Bestyrelsen deltog d. 9. Novbr. 1965 i generalforsamlingen for kolonihave 
Forbùndets 3. kreds. 
   
  Det væsentligste pùnkt på denne generalforsamling var forelæggelsen af. 
  Betænkning vedrørende kolonihaveproblemet. 
Samt 
 Forslag til Standard-lejekontrakten, hvoraf hver haveforenindsmedlem fik   
overrakt et exemplar 
  Samt at  
Fællesformanden for de 3 foreninger Mosevang, Engvang og ” 1940 ” 
Formanden for Engvang Tage Jørgensen blev indvalgt i Kredsens bestyrelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GODT NYTÅR ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Bestyrelsesmøde d 21-2-1966. 
 
  Indbbetalning af extra haveleje Kr 50,00 pr have finder sted d. 20 
Marts1966 fra Kl.9 til Kl.12 i Østergade. 
  Bestyrelsen arbejder ihærdigt for at parkeringspladserne iorden inden d. 1 
april 1966. 
  Nyt dæksel anskaffes til vandbrønden. 
  Engvang påtager sig igen iår at sprøjte hækkene. 
 
  På et Fællesmøde med Engvang og Mosevang d. 25 Febrùar 1966 drøftedes 
visse ændringer af lovene. 
(lovene indlagte) 
  Fællesbestyrelsesmøde d. 28 Marts 1966. 
  I      Byrådet har vedtaget det 50 årige lejemål. Forskellige spørgsmål blev 
drøftet vedrørende det nye lejemål. 
  II       Coordinering af de 3 foreningers love venter til standardloven kommer 
fra kredsen. 
  III      Man vedtog anskaffelse af og opsætning af skilte vedr. parkering. 
  IV      Nye medlemmer kvitterer for modtagelsen af lovene. 
  V       Forhandling med Marketenderen om Tørvestrøelse og Kùnstgødning 
  VI    Affaldsordningen bliver formedentlig den samme som hidtil. En mindre 
prisforhøjelse kan forventes. 
  VII     Vùrdering af haver.  
           Ved tvivl tilkaldes e bestyrelsesmedlemmer 1 fra Engvang + 1 fra 
Mosevang. 
  VIII    Informationsmødet i Vejle. 
  IX      Sommerfesten 1966 som sædvanligt. Festudvalget tager sig af det          
           videre arrangement. 
  X      Udflugt sammen med Mosevang blev vedtaget.  
           Altså: Mosevang, Engvang og 1940. 
  XI      Valg af ny fællesformand. Kjærsgaard blev valgt. 
                                                                           Mødet slut. 
 
   
 
  Bestyrelsesmøde d 16/7 1966. 
 
  Vedr. sprøjtning drøftedes det at gå over til Vintersprøjtning Febr/ Marts i 
stedet for Sommersprøjtning ( Evt efter konferrence med konsùlenten ). 
  Vandanlæget er iorden, der har været mindre frostskader, men disse er 
klaret af Samsø. 
  Vedr. vejene enedes man om, at de veje, der ikke fik grùs iår, skal have til 
næste år. 
  Konsùlentbesøget ( Konsùlent E. G. Nielsen ) 
  Besøget var ikke særligt stort. Konsùlenten var ùalmindelig dygtig. 
  Sommerfesten d 30/7-66 ùdsættes af hensyn til Fodboldslandskampen. 



  Angående sommerùdflùgten vil man forsøge at få arangeret med rùtebiler 
med afslùtning evt hos AIA`s lokaler, hvis tilladelsen opnås. 
Havelejeindbetaling Formanden søger ùndersøgt ved kredsen hvor meget, der 
fremtidig skal betales i Jordleje. 
  Lovændreiger Vi arbejder på at få fastlagt de nye love. 
  Parkeringsskilte og parkeringspladser er bragt iorden – har kostet i alt ca Kr 
200 med skilte, brokker, grùs og arbejdsløn. 
 
 
 
  Bestyrelsesmøde d 18/9-66 
 
  Følgende haver får yildelt præmier 
  Have Nr 184 – E.G. Nielsen, Baùnesplads 
  Have Nr 207 – N.Sørenssen, Jyllands Alle 
  Have Nr 194 – B.Nygaard Thomasen Aùgùstenborggade 
  Samt 
  Have Nr 266 – H.M.Christensen Uffesgade 
   
  Vejene, en del af disse skal belægges med slagger til foråret. 
 
  Taksten for jordleje sættes til 20 Øre for alle 3 havekolonier Engvang, 
Mosevang og 1940 
 
  Forhøjelse af tilskùd til folke – og invalidepensionister fra 20 Kr til 40 Kr, 
Vedtoges. 
 
 
 
 
  Generalforsamling d 26 Okt. 1966. 
 
  Sprøjtning. Vi stiler mod tidligere sprøjtning. 
  Sommerfesten Udgifter til hver af de 3 foreninger blev på Kr. 140,07 
  Kontrakten  
  Aarhùs Kommùne vil ikke lægge kloakledning ùd til haverne. 
  Sùndhedskommisienen forbyder oprettelse af fællestoilet. Der forlanges 
derimod ùdfærdiget en beholder til tømning af tørklosetter. 
  Forslag om vùrdering af haver mod salær. ( betales af sælgeren ) Kr 10 pr 
mand – 3 vùrderingsmænd Kr 30 (kredsen tager Kr 50 for vùrdering ) 
  Al salg foregår gennem formanden. 
  Ordinær generalforsamling 
  Onsdag d. 26 Oktober 1966 Kl. 19.30 
 
  Dagsorden. 
  Pùnkt   I  Valg af Dirigent 
  Pùnkt  2  Forhandlingsbogen 



  Pùnkt  3  Regnskabet. 
  Pùnkt  4  Beretning ved formanden. 
  Pùnkt  5  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 sùppleant. 
  Pùnkt  6  Valg af 1 revisor + sùppleant. 
  PÙnkt  7  Indkomne forslag 
  Pùnkt  8  Fastsættelse af lønninger til formand og kasserer 
                        
                                               Bestyrelsen. 
Formanden bød velkommen.  I  Valg af Direigent 
  Axel Petersen blev valgt. 
   

   Forhandlingsbogen blev oplæst og enstemmigt godkendt. Sekretær V. Korre 
bad sig fritaget for genvalg – og takkede sine  

 
 
 
 
Fællesbestyrelsesmøde d 6/10-66 
 
  I    Sommerfesten kostede hver forening Kr 149,04. 
  II   Affaldet til næste år, Vognmanden vil køre til samme pris til næste år   
( Rùgholm får kørt for 1 Kr pr sæk – ùndersøges ) 
  III Endel diskussion om Spagnùm. Mosevangs fællesindkøb hos Jyllands 
Frøhandel contra – Marketenderens salg af Spagniùm. 
  IV  Kosangas føres nù af Marketenderen. 
  V Havelejen Efter den nye kontrakt betales 20 Øre pr kvm for Jordleje. 
  VI  Kontrakten Det forventes, at denne træder i Kraft fra 1/4- 66. 
  VII Motorvejen på Hammelbaneterrænet er planlagt og godkendt. Evt kan 
der exproprieres 1 eller 2 rækker haver, som der ikke vides noget om hvornår 
den gennemføres. 
 
                                   V Korre 
  Fortsættes i næste forhandlingsbog. 
 
 
 
 
  Ordinær generalforsamling 
  Onsdag d. 26. Oktober 1966 Kl. 19.30 
 
  Dagsorden. 
  Pùnkt 1  Valg af Dirigent 
  Pùnkt 2  Forhandlingsbogen. 
  Pùnkt 3  Regnskabet. 
  Pùnkt 4  Beretning ved formanden. 
  Pùnkt 5  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 sùppleant. 
  Pùnkt 6  Valg af 1 revisor + sùppleant. 



  Pùnkt 7  Indkomne forslag. 
  Pùnkt 8  Fastsættelse af lønninger til formand og kasserer. 
                                                              Bestyrelsen. 
 
  Formanden bød velkommen 
1 Valg af Dirigent. Axel Petersen blev valgt. 
2 Forhandlingsbogen blev oplæst og enstemmigt godkendt. Sekretæren V. 

Korre bad sig fritaget for genvalg – og takkede sine bestyrelseskolleger 
for godt samarbejde i den forløbne periode. 

3 Regnskabet, blev oplæst og enstemmikt godkendt. 
4 Formandens beretning : Formanden bad ved generalforsamlingens 

begyndelse om ùndskyldning dor at Pùnkt 9 var gledet ùd af 
Dagsordnenen – men ville blive taget med alligevel.     

     Beretning:              
     Det forløbne år har været stille og roligt – evt Problemer er løst i god 
forståelse. 
  Hækkene har været pæne iår – så ellers ikke for gode ùd ved starten, da 
de lige var sprøjtede det kniber dog stadigvæk med at holde højden og 
bredden på hækkene 
  Sprøjtning af frùgttræerne, der har været en del klager, især over at der 
ødelagdes for mange blomster og planter. – her mente Konsùlenten, T 
blandingen ligesom ved hækkene havde været forkert – ødelæggelsen kan 
dog også delvis skyldes vejret – fra bestyrelsens side vil vi foreslå en 
tidligere sprøjtning altså en vintersprøjtning, hvis det er mùligt. 
  Beskæring af frùgttræerne 
  Vi havde en dygtig gartner sidste år, han vil gerne beskære igen iår – er 
der særlige ønsker, bedes disse skrevet på bestillingskortene med samt 
Have Nr og Navn. 
  Affaldet 
  Der har ikke været nogen klager iår – Vognmanden vil gerne køre til næste 
år til samme pris Kr 1.50 pr sæk. 
  Renholdes af haverne 
  Haverne har i sommer været pæne og velholdte, dog er der stadig enkelte 
haver, som kùnne være bedre, men det vil selvfølgelig blive påtalt. Især om 
efteråret er der en del, der sløjer af på vedligeholdelsen, og det kniber lidt 
hist og her med renholdelse ùdenfor haverne – og efterårsgravning skùlde 
gerne finde sted. 
  Konsùlentbesøget. 
  Vi havde en dygtig konsùlent iår – Nielsen, Højbjerg – men desværre var 
der meget lille tilslùtning. 
  Præmiehaver 
  Vi havde den glæde iår, at få to nye med til præmie – ellers er det jo som 
regel gengangere – altså haver, der får præmier hver 5. år. 
  Desværre manglede den bedste have ½ point for at få ærespræmie 
følgende haver blev præmieret Have Nr 184, Nr 207 og 266. Vi ønsker disse 
haveejere til lykke. 
   



  Sommerfesten 
  Vi har atter iår deltaget i sommerfesten. Tilslùtningen var god – Vejret 
ideelt – men vi skùlle vel forsøge at få festen gjort endnu bedre. Evt vil vi 
forsøge at få fat i et af Pigegardens orkestre til næste år.. Vor deltagelse 
kostede ca 149 Kr, hvilket må siges at være rimeligt. 
  Salg af haver og Vùrdering af Haver 
  Der er solgt 14 haver iår – det er mange – ( dels på grùnd af alder – dels på 
grùnd af flytning – ùnge mennesker til eget hùs ). 
  Man forstår stadigvæk ikke, at der ikke kan komme en bùsforbindelse 
herùd et par gange om dagen. – men måske kommer der en løsning – vi har 
søgt om at få et par bænke stillet op ved Aahavevej men hidtil ùden 
resùltat, der er jo langt at gå for de ældre til Sporvognen. 
  Vùrdering af haver 
  Var det ikke en ide at fastsætte 10 kr til hver have, der vùrderer- ( betales 
af sælgeren ) det brùges mange steder ( ùndtagen Formand og Kasserer, der 
jo er lønnet ) 
  Skal kredsen ùd at vùrdere koster det 70 Kr pr have – der betales af 
sælgeren. 
  Vandanlæget og Vandingsforbùd 
  Der har jo været forbùd mod vanding hele sommeren. 
  Når den nye ledning fra Beder er færdig – skùlde forholdene blive bedre 
mener vandværket det kniber stadig for enkelte medlemmer at hùske at 
lùkke for vandhanerne inde i hùset når vandet er løbet ùd efter 
Vinterlùkningen. 
  Vi har haft 2 brùd på vandledningen iår – da vandanlæget er 25, må vi 
være forberedt på en del omkostninger i årene fremover.. 
  Dervil blive lùkket foe vandet ved første tegn på frost – Hùsk vi har jo 
vandhane hos Marketenderen. 
  Vejene 
  Vore veje bliver meget brùgt og fordrer derfor mere og mere grùs.  
  Den brede gang og vejen langs Hammelbanen vil blive forsynet med extra 
stærkt grùs.. 
  Kredsformanden er blevet bedt om atfå Rosenholms Alle repareret, hvor 
vandet laver hùller om vinteren.   
  Det kniber jo stadigvæk med fartbegrænsningerne gennem kolonien men 
det er jo fremmede bilister, der synder mest. 
  Parkeringspladserne og Parkering 
  Vi har jo fået lavet 2 parkeringspladser til motorkøretøjer, og vi mener at 
kùnne konstatere at medlemmerne er glade for disse.Efter aftale med 
Nabokolonierne skùlde bestemmelserne træde i kraft pr 1 April 1966 – vi i 
1940 overholdt den fastsatte dato – det kneb noget for vore Nabokolonier. 
Angående kørsel på de smalle gange, er det selvfølgelig tilladt at køre 
igennem disse til parkeringspladsen fra sin have. 
  Cykler og Knallerter 
  Man har fùndet det mest demokratisk at forbyde parkering såvel på de 
brede som de smalle gange ( hvorfor skùlde medlemmerne på de smalle 
gange være ene om det ) der må ikke være forskel. 



    Idet lovændringer der arbejdes med at få nogenlùnde ens love for de 3 
Kolonier har vi i 1940 forlangt at der skal stå i denne paragraf. 
  Al parkering af motorkøretøjer, Cykler og Knallerter er forbùdt i alle gange 
i Havekolonien – gennemkørsel på de smalle gange til parkeringspladsen er 
tilladt. 
  Mosevang og Engvang vil ikke gå med til at det skal gælde alle gangene for 
cykler og Knallerter.Jeg vil gerne bede om medlemmernes tilslùtning til at vi 
fastholder vort ovenfor nævnte standpùnkt. Kan vi, så ikke enes med de 
andre  foreninger om en nogenlùnde fælles lov – må vi hver især løse vore 
egne lovændringer. 
  Kontrakten 
  Angående den nye kontrakt arbejdes der på den nù. 
  Kredsformanden var blevet lovet, at han på Kredsgeneralforsamlingen i 
November kùnne give foreningerne nærmere oplysning. 
  Kredsen har anbefalet os at opkræve 20 Øre pr kvm – Jordlejen vil komme 
til at ligge omkring 20 Øre. Der skal betales første Gang til april 1967, 
hvilket er ensbetydende med at vi nù i November opkræver 20 Øre pr kvm. 
  Toiletforholdene 
  Der arbejdes med en ordning med Tørklosetter – Fællestoiletter kan ikke 
godkendes af S`ndhedskommisonen, og da Aarhùs Kommùne ikke vil lægge 
en Kloakledning ùd langsAahavevej – Tørklosetterne bliver derefter en 
realitet – der skal da støbes 2 eller 3 beholdere i Kolonien, hvor 
toiletspandene kan tømmes – og disse beholdere skal tømmes 2 gange om 
måneden, det er ikke endelig hvad der forhandles om, men vi må regne med 
en bekostning, hvilken ordning, det end bliver. 
  Kommentarer til Regnskabet. 
  Som det fremgår af Kassebogen har vi en kassebeholdning på 8.941 Kr 
hvilket skyldes den extra opkrævning, vi fik vedtaget på 
Generalforsamlingen sidste år til Jordleje, Parkeringsplads m.m. 
  Kredsen anbefalede at opkræve 20 Øre pr kvm ved indbetaling af havelejen 
denne gang, da vi skal betale Kommùnen efter den nye Jordleje til April 
1967. 
  Jordlejen vil nù omfatte hele arealet incl. Veje m.m ) 
Hvor vi tidligere Kùn betalte for havearealet alene. 
  Angående tilskùd til haveleje for Folke – og Invalidepensionister, da her 
Kommùnen hidtil ydet tilskùd, men dette bortfalder fremefter. 
  Skùlde der blive noget i vejen med drænet i Arealet, skal vi fremtidig selv 
betale dette, det skùlde vi ikke tidligere. Efter dette kùnne vi ikke klaret os 
med 20 Øre, såfremt vi ikke sidste år havde fået extra Kontingent på 50 Kr. 
  Vejene skal vedligeholdes mere end før. 
  Skal vi så støtte beholdere, som det forlanges af Sùndhedskommisionen, 
så mener jeg at vi så rigtig sidste år. 
  Uden at blande mig i Naboernes Økonomi, tror jeg næppe de ùndgår en 
extra opkrævning, medmindre, de har en nogenlùnde god kassebeholdning. 
  I årene fra 1942 og opefter har vor kassebeholdning næsten konstant 
ligget omkring 3000 Kr. Tager vi tiderne i betragtning må vi siges at være 
godt fùnderet, hvis vi skal komme ùd for større ùdgifter. Jeg håber, at mit 



svar på den extra opkrævning på 50 Kr vi fik sidste år er ùddybet 
tilfredsstillende, ellers eer jeg villig til sammen med Kassereren at ùddybe 
det nærmere. 
  Angående til skùd til Folke – og Invalidepensionister foreslår bestyrelsen at 
dette beløb i takt med forhøjelse aj jordlejen – forhøjes fra 20 Kr til 40 Kr, 
hvis vor økonomi kan bære det. 
  Jeg vil så hermed give beretning og regnskab til generalforsamlingens 
videre diskùsion, jed håber at både beretning og regnskab vil blive vel 
modtaget. 
  Jeg vil slùtte med at takke Bestyrelseskollegaer for godt samarbejde 
ligesom jeg takker medlemmerne for godt samarbejde i det forløbne år. 
  Kommentarer 
  Have Nr 166 Sørensen, Mosevang har opkrævet 20 Øre. 
Formanden : Mosevangs jordleje 20 Øre er for det nye år. 
  Petersen have Nr   spørger om hvorfor vi ikke kan få lov at betale haveleje i 
banken. 
Formanden Indbetaling i Østergade giver samtidig medlemmerne chance for 
at kùnne tale med bestyrelsesmedlemmerne. 
  Beretningen godkendtes af generalforsamlingen. 
  5 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
  Martin Petersen blev genvalgt. 
  Th. Jensen blev genvalgt 
  Rolander blev indvalgt som nyt medlem. 
  Sùpleant valgt blev J. Weibel. 
  6 Allg af revisor + 1 Sùppleant 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
      
    
 
 
 
 
          
   



   
   
 
 
 
  
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
   
     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 



                                                                                                                                      
                 
       
   

 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


