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Referat fra bestyrelsesmøde  

onsdag den 07. juni 2017 
 
STED: I duehuset kl. 19.30 
Til stede: Jon55, Mads98, Jesper45, Inger12, Dorte66, Rasmus94, Chresten43, Peter65b 
Afbud fra: Claus1 
 
Dagsorden 
 
Som start tog vi en runde om vores engagement i bestyrelsen og hvad vi hver især kan 
bidrage med i bestyrelsesarbejdet. Det er med til at vi får engageret os i det vi er bedst til og 
ikke brænder ud på opgaver vi ikke er de bedste til. 
 
1. Opfølgning på udvalg 

Mads tager sig af udlejning af fælleshuset 
Anette tager sig af bookingen af duehuset. 
Rasmus er bestyrelsens repræsentant i byggeudvalget som også består af Chresten43 og 
Jörn41. 
Arbejdsdagene tager Rasmus, Jon, Torben, Lars og Silke sig af. 
Projekt på Englemarken tager Jesper, Lisbeth og Rasmus sig af. 
Paratbar tager Chresten, Mads og Peter sig af. 
 

2. Byggesager – Chresten 
Have 62: Der er byggestop for bebyggelse bagerst i haven. Der foreligger ikke en godkendt 
ansøgning. Der indkaldes til et byggemøde. 
Have 11: Terrasse godkendt. 
 

3. Løbende sager 
Hjemmesiden og tilbud 
Mads har fået tilbud på forbedringer og nyudvikling af hjemmesiden, med henblik på at 
kunne automatisere venteliste vedligeholdelse, og fungere som salgs/ejer-database 
mv. Mads og Jesper gennemgår tilbuddet og kommer med indstilling til næste møde. 
 
Afslutning af kloakeringsprojekt 
Der er lagt stabilt grus på parkeringspladserne langs Sylbækvej, Første parkeringsplads er 
gjort færdig. Der er lagt ekstra lag mini stabilt grus på bunden af Søvej. Der mangler asfalt 
toplag på øverste del af Søvej og foran duehuset. Det kommer indenfor den nærmeste 
fremtid. 
Kloakledning langs Sylbækken er nu fastlagt og der indsendes tegninger til Aarhus 
kommune, som skal godkende dem. 
 
Salg af huse 
Have 29 solgt til Michael Haunstrup, velkommen til Søvang 
Have 7 solgt til Claus Top Christensen. 
 
Kloakering af Fælleshuset og duehuset 
Udføres snarest af entreprenør. Tre tilbud indhentes. 
 
Pinsefesten 
En dejlig pinsefest i akustikkens tegn. God stemning, dejlig mad og skøn musik – godt gået 
Søvang. Oprydningen gik også super. 
Vi forventer et overskud på omkring 8.000 
 
Mobilepay 
Dorte og Jesper får etableret et CVR nummer, således vi kan oprette en forenings 
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mobilepay. Claus hjælper med procedurerne i forbindelse med mobilepay. 
 
Sankt Hans 
Traditionen tro holder vi Sankt Hansaften i Søvang. Vi starter kl. 19.30, og tænder bålet kl 
20.30. Mads er tovholder. 
 
Sommerfest  
Den 18. august er der sommerfest. Vi mangler en ansvarlig for festen. Er der nogen der 
melder sig? På generalforsamlingen i april meldte følgende sig til at hjælpe til: Mette47, 
Chresten43, Peter65b, Lars93, Allan76. Jon vil gerne stå for varieté og Inger kommer med 
farfars hundeshow. 
 

4. Forslag fra medlemmer 
Ingen 
     

 
Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 05. juli kl. 19.30. 


