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Referat fra bestyrelsesmøde  

onsdag den 14. februar 2018 
 
STED: I duehuset kl. 19.30 
Til stede: Jesper, Claus, Inger 
Afbud fra: Dorte, Jon, Rasmus, Mads 
 
Dagsorden 
 
Kontrakt forlængelse 
Vi har modtaget følgende fra Aarhus kommune. 
I henhold til gammel kontrakt med udløb 1/4-2018. Den gamle kontrakt forlænges med 12. mdr., såle-
des at vi afventer høringssvar og byrådsbehandling. Vi starter ny kontraktforhandling op efter byråds-
behandlingen. Ny kontrakt skulle således være klar 1/4-2018. 
 
Vi svarer med følgende: 
Haveforeningen Søvang er tilfreds med den gældende lejeaftale og ønsker derfor (i overensstemmelse 
med Aukenloven) en forlængelse af gældende kontrakt på 30 år. 
(Aftalen er blevet forlænget uden kommentarer 1982, 1984, 1990) 

Høring om fremtidens kolonihaver 
Vi deltager aktivt i høringen og fremsender høringssvar inden 1. april. Vi har aftalt en arbejdsdeling 
mellem de involverede ligesindede foreninger. De øvrige foreninger tager sig af helårsbeboelse og hel-
årsanvendelse udover deres egne problemstillinger med kontrakt. 
Søvang tager sig af kontrakt og er eksempel til efterfølgelse. 
Sammen tager vi os af økonomi. 
Sammen foreslår vi et pilotprojekt med de foreninger, der har kræfterne til sociale hensyn og ønsker 
helårsanvendelse. (for nuværende Sølyst, 1941, Søvang, Grænsen og måske bakkevang)1941 har ar-
bejdet på indlæg med fokus på samarbejde og helårsanvendelse. 

Generalforsamling lørdag den 21. april 
De praktiske opgaver til Generalforsamlingen er fordelt mellem Claus og Inger. Jesper sender dagsor-
den ud. 

Englemarken 
Vi kontakter kommunen for en status på arbejdet med at åbne porten, ordne parkeringspladsen, 
forbedre stien, levere skilte med mere. Vi har aftalt en deadline med kommunen til 1. april. 
 
Salg af huse 
Have 32 vurderet og sættes til salg (Claus) 
 
Byggesager 
Tegninger for nyt hus i have 7 godkendt under forudsætning af naboers accept. 
 
Nye indkøb til Fælleshus og duehus 
Mads er dybt involveret i Gøglerskolen flytning (neddrosling). I den forbindelse har Mads fået mulig-
hed for at Søvang kunne købe et industrielt køkken fra Gøglerskolen – det har vi gjort. Vi har også 
fået/købt stole, bordtennis, sofa mm. Det er super godt og billigt. 
 

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

  


