
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 5. december 2018 
Tilstede: Claus 7, Jesper 45, Lisbeth 17, Anne-Mette 51, Jon 55. Afbud fra Dan 

Helårsanvendelse er TILLADT – helårsbeboelse er IKKE 
Vi understreger, at det ikke er tilladt at bo i sin have hele året. 
Vi ser gerne, at haverne i vinterhalvåret anvendes og vi bevarer vores sociale aktiviteter i samme omfang, 
som om sommeren.  
Vi er dog kede af, at det kan komme til at signalere, at vi bor her. Desværre kan den megen aktivitet 
misforstås af udefra kommende og det er træls. Vi opfordre derfor til at holde lav profil efter mørkets 
frembrug for at undgå misforståelser. 
Vi synes også det er vigtigt, at forebygge indbrud. Om vinteren er haveforeninger kendt blandt tyveknægte 
som et sted hvor der er 'frit slag' fordi de tror at vi ikke må bruge haverne om aftenen/natten etc. Vi 
opfordrer derfor til, at vi holder øje med hinandens huse, når vi færdes i Søvang i løbet af vinteren. 

Håber vi får en hyggelig vinterperiode med mange aktiviteter og vi passer på hinanden. 

Veje og bomme i vinterhalvåret 
Haveforeningen er lukket med bomme i vinterperioden. Vi har valgt ikke at låse bommene, så alle har 
mulighed for at køre ned til sin have og læsse af når det er nødvendigt og vi har valgt, at dem der har 
parkering i deres have gerne må køre ned og parkere. Det er ikke tilladt at parkere på vejene. 
Desværre er bommene meget tit taget af og der holder biler på vejene. Bommene skal altid være på og der 
må ikke parkeres på vejene! 
Vi tror på, at de lempeligere regler med ulåste bomme, fremover bliver administreret som nævnt og det er 
til glæde for os alle. Skulle det mod forventning ikke være tilfældet bliver bommene aflåst.  

Husk at informere dine gæster om dette og især dem du har lånt dit hus ud. 
Bommen ved Tjørnevej bliver repareret snarest af Dan og Claus. 

Græsslåmaskine 
Vi havde tidligere besluttet at købe en ny græsslåmaskine til foråret. Den beslutning har vi ændret efter en 
snak med Lars, som anvender maskinen. Vi vælger, at anvende den nyreparerede maskine indtil den ikke 
kan mere. Lars slår også græs hos Søborglund og ved Constantia, som de betaler foreningen får. Vi har 
justeret timeprisen opad til 150 kroner, så det svarer til deres andel af slitagen på maskinen. 

Fælleshus renovering 
Andet møde i renoveringsgruppen er torsdag den 6 december. Renoveringen ønskes gennemført i 2019 og 
derfor er der lukket for udlejning af huset efter 1. januar 2019. Huset kan stadig anvendes til bordtennis og 
møder i det omfang det ikke kolliderer med renoveringen.  
Duehuset kan ikke lejes i stedet for fælleshuset i renoveringsperioden. 

Englemarken 
Englemarken har fået historiske frugttræer på bagsiden af den nye vold. De er hentet og plantet – tak for 
det. De er finansieret af smag på Aarhus.  Vi har et par hængepartier med skiltning – vi får skilte af ”grøn 
drift” ved Aarhus kommune og skal selv lave indholdet der skal på skiltene. 
Der er møde i Englemarkudvalget i tirsdag den 11 december kl. 12.00. 



 

Brændsel til brændeovne 
Vi har fået klager over, at der anvendes ildelugtende briketter. Vi minder om, at det kun er lovligt, at 
afbrænde rent træ og savsmulds briketter. 

Julefrokost 
Der er endnu ikke nogen, der har meldt sig til at organisere julefrokost den 15. december. Det kan nås 
endnu, men er der ikke nogen der melder sig aflyses julefrokosten. 

Vigtige dage til kalenderen i 2019 
Arbejdsdag den 6. april 
Generalforsamling den 27. april 
Arbejdsdag den 11. maj 
Pinsefest den 8. juni 
Arbejdsdag den 10. juni 
Arbejdsdag den 10. august 
Sommerfest den 17. august 
Arbejdsdag 14. september 
Generalforsamling den 28. september 
Arbejdsdag den 26. oktober 
Julefrokost den 21. december 

 

God jul til alle og vi glæder os til de mange aktiviteter i vintersæsonen. 

 

 


