
H/F Søvang referat fra bestyrelsesmøde 03. maj 2017 Side 1 
 

Referat fra bestyrelsesmøde  

onsdag den 03. maj 2017 
 
STED: I duehuset kl. 19.30 
Til stede: Jon, Mads, Dorte, Chresten, Inger, Claus, Jesper 
Afbud fra: 
 
Dagsorden 
 
1. Velkommen til den nye bestyrelse og fordeling af opgaver 

Fordeling af opgaverne: 
- Byggeudvalg:  Chresten og Jöern og Rasmus 
- Udlejning af fælleshus: Mads 
- Paratbar:  Chresten og Mads 
- Opmåling af huse:  Claus og Jesper 
- Vurdering af huse/prisfastsættelse: Claus og én fra bestyrelsen 
- Ventelisten:   Claus og Jon 
- Arbejdsdage:   Rasmus og Jon 
- Festerne:  Pinsefesten: Jon, Marie95, Chresten43,  

Peter65b, Lars93, Knud61, Marian60, Peter63 
Sommerfest: Mette47, Chresten43, Peter65b, Lars93, 
Alain76. 

- Projekt på Englemarken:  Jesper og Lisbeth 
- Legeplads:   Rasmus og Silke 
- Referater fra bestyrelsesmøder: Jesper og Jon på skift – Mads ligger på hjemmesiden 
- webmaster:  Mads  
- nøgleansvarlig:  Mads – vi arbejder på kodelåse alle steder. 
- Mad til bestyrelsesmøder: Inger 

 
 
2. Løbende sager 

 
Møde i arbejdsgrupperne om kolonihaver – referat 
Vi deltager i alle tre arbejdsgrupper, der er nedsat af Aarhus kommune. De tre grupper er: 
Byggetekniske regler, Helårsbeboelse og overbebyggelse og sidste gruppe er kontrakter.  
 
Afslutning af kloakeringsprojekt 
Møde torsdag den 4.05 kl. 11.00 med gennemgang og mangel udbedring. 
 
Salg af huse 
Salg af have 29:  Michael Haunstrup har købt have 29. 
Vurdering af have 7: Godkendt pris. Haven sættes til salg. 
 
Mailingliste 
Der bliver etableret 2 nye maillister: 
1. os@hfsøvang.dk er alle medlemmer i haveforeningen. 
2. alle@hfsøvang.dk er alle dem der er i Søvang og alle dem der er venner med os. 
Etableres inden sommerferien. 
 
Kloakering af Fælleshuset og duehuset 
Jesper tager sig af kloakeringen af fælleshuset og duehuset. 
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Pinsefesten 
Jon koordinator til pinsefesten. (Marie95, Chresten43,  
Peter65b, Lars93, Knud61, Marian60, Peter63 
 
Priser og sortiment i Paratbaren 
Chresten og Mads kommer med udspil til bestyrelsens næste møde i juni. 
 

3. Byggesager – Chresten 
Have 73: Tilbygning med udestue godkendt. 
Have 5: Renovering af badeværelse og soverum godkendt. 
Have 76: Genopførelse af skur afvises. Ansøgning er ældre end 2 år, som er vores 
forældelsesfrist for byggegodkendelser.  
 

4. Forslag fra medlemmer 
Subwooferen i duehuset er generende for naboer. Vi har tidligere forsøgt med en ordning, 
hvor der kunne skrues ned for den. Mads kontakter de berørte og finder ud af om 
subwooferen er nødvendig i dagligdagen. 
     

 
Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 07. juni kl. 19.30. 


