
Referat fra bestyrelsesmøde 
d. 6/2 2019

Til stede: 
Claus (007), Jesper (45), Anne-Mette (51), Dan (15) og Rasmus (94) 
Afbud fra: Lisbeth (17), Jon (55)

Oversigt:

1:    Venteliste og havesalg
2:    Nyt fra Englemarken
3:    Glasproblem ved affaldscontainerne
4:    Renovering af Fælleshus
5:    Generalforsamling
6:    Vejnyt

1) Venteliste og havesalg

Vi har fået en henvendelse fra en der havde glemt at komme til en arbejdsdag og 
indbetale til ventelisten. Vedkommende ville høre om det var muligt at kunne betale nu og 
så bibeholde sin plads på ventelisten. Bestyrelsen svarer at vi fastholder reglerne, og 
dermed imødekommes ønsket ikke. 

Have 79 har været udbudt til salg på den interne venteliste i 14 dage, og den bliver nu 
udbudt på den eksterne venteliste snarest.

2) Nyt fra Englemarken

Vi har fået en henvendelse fra Smag Aarhus, som har støttet vores indkøb af originale 
lokale frugttræer, og de fortsætter projektet med at støtte den slags tiltag. Dvs. at vi kan 
ansøge om lignende ting igen, hvilket jo er dejligt. 

Vi har flyttet den store grenbunke der lå ved amfiscenen ind i tjørnekrattet ved asfaltvejen. 
Så kan vi få lavet amfiområdet færdigt og få plantet de sidste frugttræer. Grunden til at vi 
har lagt det ind i krattet er for at komme af med det, og samtidig er det rigtig godt for 
dyrelivet, som skjul for fugle og pindsvin, samt som insekt-hotel. 

Ift. Skt. Hans Bål så er det blevet besluttet på sidste bestyrelsesmøde, at man ikke 
længere kan smide grenaffald hvor Skt Hans bålet var. Dette vil blive fremsat som forslag 
til generalforsamlingen, men indtil da er der ikke mulighed for at komme af med sit 
grenaffald i fællesområderne. Man skal selv bortskaffe sit grenaffald frem til 1. juni, hvor 
der bliver anvist en bålplads til Skt Hans bålet.

Bestyrelsen håber at en fælles generalforsamlingsbeslutning kan finde en løsning på 
bålplads-problematikken. 



3: Glasproblem ved affaldscontainerne

Vi henviser til at man som Søvanger sorterer sit affald, og det der ikke hører under alm. 
husholdningsaffald opfordrer vi til at man bortskaffer på genbrugsstationen.

Vi gør igen opmærksom på at vi i vinterperioden ikke har glashåndtering i Søvang. Der er 
blevet stillet en del flasker, nogle af dem smadrede, oppe ved affaldscontainerne. Vi vil 
bede hvem der nu end har stillet dem der, til selv at bortskaffe dem. Der er desværre en 
hund der har skåret sig i poten allerede, og så vi vil bede hvem der nu end har stillet 
flasker deroppe til at få ryddet op i det og bortskaffet det på en ordentlig måde. TAK!

4: Renovering af Fælleshus

Der er en fantastisk energi i arbejdsgruppen omkring renoveringen af Fælleshuset, og der 
bliver lagt store planer og vi i bestyrelsen er sikre på at det bliver pisse fedt! Der er pt. 
afsat 150.000kr. til projektet. Økonomien til renoveringen er hentet fra den fælles 
opsparing til renovering af fælleshusene som medlemmerne betaler via deres haveleje. 
Hvert år kommer der 37.000kr. ind på denne konto fra foreningens medlemmer, som bliver
brugt på renovering og vedligehold af vores fælleshuse. 

5: Generalforsamling

Der er forårs-generalforsamling søndag d. 28. april kl. 10.00

Indkaldelse og Dagsorden udsendes når vi nærmer os

Vi opfordrer foreningens medlemmer til at sætte kryds i kalenderen og dukke talstærkt op!

6: Vejnyt

Den planlagte vejrenovering vil blive udført i april 2019. Mere herom senere.


