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Referat fra bestyrelsesmøde  

onsdag den 05. juli 2017 
 
STED: I Duehuset kl. 19.30 
Til stede: Mads98, Jesper45, Claus7, Chresten43, Jon55, Inger12 
Afbud fra:Dorte66, Rasmus94 
 
Dagsorden 
 
1. Opfølgning på udvalg 

Over sommeren får vi opdateret i regler og officielle dokumenter på hjemmesiden. 
Vi er opmærksomme på at det pt. kan være lidt uoverskueligt. Det bliver opdateret snarest. 
 

2. Løbende sager 
 
Hjemmesiden og tilbud 
Mads er webmaster, og er i gang med en optimering hele hjemmesiden i et tæt samarbejde 
med H1H2 (Henning90 og hans bror) som har programmeret siden. Det næste bliver at 
skabe en effektiv administration af vores nye venteliste, således at hjemmesiden er hjertet i 
alt vedr. køb/salg/venteliste. Det vil f.eks. automatisere mail-udsendinger mv, og også give 
mulighed for at annoncere huse til salg (med foto og detaljeret info). Udgiften til at udvikle 
dette, financierer vi med de gebyrer som man betaler for at komme på ventelisten.  
Dertil får hele sitet en overhaling, vi skifter også måden vi administrerer og retter på 
hjemmesiden (backend). På den måde får vi både en flottere, hurtigere og mere effektiv 
hjemmeside. Udgiften til dette betales 50/50 af haveforeningen og Hotspot Søvang (som i 
forvejen sponsorerer alle driftsudgifter vedr. vores hjemmeside) 
Husk at alle er velkomne til at bidrage til hjemmesiden, f.eks. fotos fra arrangementer etc. 
(er du i tvivl så send en mail til mads@bischoff.dk) 
 
Kolonihavernes fremtid – oplæg med høring i juli og august 
I løbet af juli udsendes oplæg til politik og regler for kolonihaveområdet. Det er forslag der 
er udarbejdet af de tre udvalg, der er nedsat af kommunen og med deltagelse af 
haveforeninger i Aarhus kommune.  
Der er udarbejdet oplæg for lejekontrakter, byggeregler, overbebyggelse og 
helårsbeboelse. Søvang har deltaget i alle grupper. 
Oplæggene skal i høring i juli og august og alle kan bidrage med deres kommentarer og 
holdninger. 
Vi sender alle oplæg ud når de er færdige. 
Vi indkalder til fællesmøder i august, hvor vi diskuterer oplæggene og eventuelt 
kommenterer dem. 
Efterfølgende høringen opsamles og rettes i forslagene som indstilles til teknisk udvalg og 
Aarhus byråd i november/december. 
 
Paratbar status 
Tillidskassen er fremme til arrangementer. 
Til dagligt er der en kasse med sprække som pengene puttes i. 
MobilePay er snart klar, så det står i Søvangs navn, og ikke en privatperson som hidtil. 
Vi ønsker ikke at indføre hverken fast-skruet pengekasse eller øl/vand-automater. 
Vi ønsker at fastholde krav om Økologi, men opfordrer Paratbar-passerne til at tænke 
kreativt (der findes mange forskellige øko øl, det er ikke et krav at det er øko.thy med 
Christiania-etiket) 
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Englemarken, frugttræer og åbning af vej 
Lars og Mads vil gerne indgå i Englemark udvalget. Mads bliver ny tovholder på projektet. 
Udvalget består nu af Mads98, Lars93, Lisbeth17, Jesper45 og Rasmus94. 
Det er allerede besluttet, hvor den nye sankthansbål-plads skal være. Venligst undlad at 
smide grene mm. andre steder! (Se bag volden hvor der allerede ligger en bunke grene) 
Vi ønsker også snarest at få gang i en ’fælles kompostering’, så alt andet end grene og 
store kviste, kan blive til kompost, i stedet for at blive brændt af. Planen er at rydde et 
område mellem Petanque-hus og plejehjemsnaboerne ved næste arbejdsdag i august. 
 
Kodelåse 
Vi ligger i meget konkrete forhandlinger med en låsesmed om at få udskiftet til nye og 
moderne låse på vores fælleshuse. Det handler om hoveddøren i hhv. Duehuset og 
fælleshuset, samt kælderen i fælleshuset. Det nye system kommer til at basere sig på 
’brikker’, som skal udleveres/bruges personligt (De kommer til at koste 150,- i depositum). 
Man skal altid låse sig ind med ’sin egen brik’, således at vi i loggen kan se hvem der har 
været i huset hvornår. Der bliver også mulighed for at kunne benytte en app på sin 
smartphone i stedet, hvilket ikke kræver depositum.  
Planen er at låsene udskiftes i starten af august. Mads er tovholder. 
 
Reminder til alle 
Husk at der ifølge vores ordensregler ikke må anvendes motorredskaber i weekenden fra 
lørdag kl. 12.00 til mandag morgen. 
Husk at hækkene skal være klippet senest 15. juli. Også selvom der ikke er havevandring! 
 
Nyt mailing system 
Vi er på trapperne med en opgradering af vores mailingsystem. Vi har ligenu en fælles 
mailingliste kaldet alle@hfsovang.dk. Det har i perioder vist sig at være uhensigtsmæssigt 
at listen også indeholder fraflyttede haveejere, naboer og venner. 
Så der er opstået et behov for at lave en os@hfsovang.dk mailingliste som udelukkende er 
for mennesker med have i Søvang (minimum en mailadresse pr. have) Vi har valgt at alle 
havelejere er tvunget til at være på listen, så vi er sikre på at kunne skrive ud til alle. 
Mads er tovholder, og der vil komme yderlige info ud, via mailinglisten :-) 
 

3. Forslag fra medlemmer 
Ingen 
     

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 02. august kl. 19.30. 
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