
 

 

Referat fra Generalforsamling i Søvang 28/10 2018 
Vi startede med at synge “Østre Gasværk” (som i dagens anledning blev  

til at vi sang:  “... men vi har det da nogenlunde her, her i HF Søvang”) 

22 haver var repræsenteret til generalforsamlingen. 

 

Dagsorden: 
1) Valg af dirigent 
2) Valg af referent 
3) Kommentarer til referatet fra forårets generalforsamling 
4) Beretning fra bestyrelsen 
5) Gennemgang af byggeregler 
Pause 
6)  Visioner for fremtidens Søvang og hvordan får vi flere aktive hænder i foreningen? 
7) Forslag til generalforsamlingen. 
8)  Eventuelt. 
 

1) Valg af Dirigent: Chresten 43. 

2) Valg af referent: Jon 55. 

3) Ingen kommentarer til forårets generalforsamling. 
4) Formand, Jesper 45, står for beretningen fra Bestyrelsen. 

1. Der var lidt snak om den kloakmester som er gået konkurs, og som har stået for 

kloakering af over 20 af haver herude. Det er selvfølgelig den enkeltes haveejers ansvar. 

1. Anders Gunge 97 har i følge Marie 95 lovet at tage fat i kloakmesteren. Vi afventer 

hvad der sker. 

2. Knud pointerer at det er problematisk at der ikke står “Blind Vej” på Fasanvej, da der er 

mange der bakker (og hurtigt) op ad vejen. 

Vinterforhold: Vi indkalder til et Grønspættemøde torsdag den 8/11 kl. 19:30 

Vejforhold: Henning har været i kontakt med kommunen. Det er svært at få lavet de 

undersøgelser der skal til (der skal være meget trafik). Alternativt kan vi spørge de naboer, 

der er på vejen om det er ok med vejgener, og så selv betale for det. Så kan vi søge om at få 

lov til det. Der er kommet et skilt op på sidste arbejdsdag, og Peter 65B sætter yderligere 

skilte op. 

5) Dan 15 og Jesper 45 berettede om de byggeregler vi har og der sandsynligvis er på vej i 

kolonihaveforbundet (og som vi jo kan lade os inspirere os af). 

1. Der var livlig debat om hvilke love og kommunale regler vi ligger under og hvilke vi selv 

beslutter. Formanden gør opmærksom på at der er stor usikkerhed om hvad vi egentlig 
må eller ikke må.  



2. Jørn 41 pointerer at vi ikke accepterer genskinnende materialer i byggerierne. 

6) Jon styrede løjerne og først kiggede vi hver især tilbage for at finde de aktiviteter vi var/er 

allermest glade for. 

Dernæst vendte vi os til sidemanden og tog en snak om det. Herefter tog Jon en runde, 

hvor vi fik alt det vi synes om skrevet op på væggen. 

Der udmøntede sig 2 grupper som ville arbejde videre efterfølgende: 

a. Renoveringsgruppe for fælleshuset 

b. Fælles drivhus 

7) Der var ingen forslag til generalforsamlingen 

8) Ikke noget til eventuelt 

 

Generalforsamlingen sluttede med oprydning og der var masser af mad i overskud som 

medlemmerne kunne tage med sig. 


