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Referat fra bestyrelsesmøde  

onsdag den 08. Maj 2019 
 
STED: I duehuset kl. 19.30 
Til stede: Jesper 45, Lisbeth 17, Jon 55, Klaus 4, Mathilde 2, Dan 15, Anne Mette 51  
Afbud fra:  
 
 
Dagsorden 
 

1. Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer. 

2. Referat af generalforsamlingen og færdiggørelse af sidste punkt 

a. Referatet er gennemgået og udsendes snarest. 

3. Fordeling af arbejdsopgaver i den nye bestyrelse 

a. Rasmus næstformand har trukket sig fra bestyrelsen – i en periode. Vi takker 
for indsatsen. Rasmus skal snart være far igen. Tillykke med det. 

b. Mathilde i Have 2 deltager d.d. som suppleant. Mathilde vil gerne deltage i be-
styrelsen, som bestyrelsesmedlem. Mathilde bliver formand for venteliste ud-
valget.  

c. Mathilde og Jesper udarbejder dagsorden samt indkalder til bestyrelsesmøder. 

d. Klaus 4 skriver fremover referater af bestyrelsesmøderne. Klaus koordinerer 
med Mads om at få lagt referater på hjemmesiden. 

e. Arbejdsdagen på lørdag den 11.5 varetages af Dan og Torben 75. Bestyrelsen 
henstiller til at morgenmad og frokost er økologisk. Jon og Klaus 4 vil fremover 
stå for arbejdsdagene. 

f. Dan og Jesper er fremover Bestyrelsesrepræsentanter i forbindelse med vurde-
ring af hussalgspriser. 

g. Festudvalg? 

4. Løbende sager 

a. Støj fra knallerter på Flagvej. Bestyrelsen opfordrer knallertkørere til at køre 
langsomt og hensynsfuldt. Bestyrelsen kontakter knallertejere der kører ræs i 
HF. 

b. Vogn i have 9. Bestyrelsen har modtaget klage over parkering af uindregistre-
ret camper i have 9. Klaus 4 tager kontakt til have 9. Der gøres opmærksom på 
at uindregistrerede biler ikke må parkeres på grunden. Bilen er derudover for 
høj til at parkere på det aktuelle sted, bilen er således til gene for nabo.   

c. Mattering af vindue i have 36. Dan har kontaktet familien i Have 36. Problemet 
er løst, ved at vinduet i have 36 matteres. 

d. Pinsefest. Der er ikke nogen der har taget initiativ til at arrangere Pinsefest. Pa-
ratbaren vil være åben. 

5. Byggesager ved Dan 

a. Der er pt. Ikke byggesager i udvalget.  
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b.  Der er behov for præcisering af regler om halvtage og skue. Disse regler kom-
mer på kommende bestyrelsesmøde. 

6. Eventuelt: 

a. Chresten 43 har udsendt et brev om et frihedsønske til alle i Haveforeningen 
Søvang. Bestyrelsen henstiller til Chresten og alle andre medlemmer til at for-
slag stilles til Generalforsamlingen, hvor forslag tages op og behandles på de-
mokratisk vis. 

b. Der er behov for påmindelse til flere medlemmer om at reglerne om at holde 
sin have sømmelig og ordentlig. Dette omfatter at hækken holdes fri for ukrudt 
1½ meter ind fra hæk og ud midt på vejen foran egen grund. 

c. Påmindelse om hækkeklipning inden den 15.juli. Der opfordres til at medlem-
mer der har svært ved at klippe hæk, henvender sig til medlemmer der kan 
hjælpe. Der henvises fra bestyrelsen til, at regler om hæk-vedligehold gælder 
fortsat. 

d. Der er købt scenegulv/dansegulv fra konkursbo til foreningen.  

e. Mælkebøtter. Der henstilles til at alle medlemmer plukker sine mælkebøtter 
inden de går i frø. 

f. Støj. Påmindelse om at vi fra 15.5 ikke bruger motordrevne redskaber fra lør-
dag kl. 12.00 – mandag morgen.  


