
Referat fra Generalforsamlingen i 
Haveforeningen Søvang den 28 april 2019 

Martha Carbayo er rejst videre og vi afholdt generalforsamlingen dagen efter hendes 
mindefest – tak Martha.  
Vi mindes hende alle med et minuts stilhed.  

Generalforsamlingen blev holdt udendørs - Chresten 43 havde indvendinger mod dette 
da der kunne være larm, det ville blive offentligt, der kunne opstå problemer med 
afstemninger. Han ønskede dog ikke at afbryde mødet hvorfor det fortsatte. 

 
Valg af dirigent og referent 
Mads Bishoff blev valgt som dirigent  
Gunner blev valgt som referent. 

 
Referat fra sidste års generalforsamling oktober 2018 
Referatet blev godkendt. 

 

Bestyrelsens beretning: 
Jesper 45 afholdt bestyrelsens beretning. Han talte specifikt om følgende projekter: 

1) Kontraktudløb af haveforeningens leje-kontrakt med kommunen. Vi har ikke 
hørt fra kommunen. Vi vil fastholde at vi ønsker en forlængelse af den 
gældende kontrakt i 30 år. 

2) Der var kommentarer om hvorvidt vi er underlagt almindelige regler for 
kolonihave(forbundet) og det er vi ikke. 

3) Hvorvidt vi må være i haverne i vinterperioden. Jesper  indskærpede, at der i 
kontrakten ikke står noget om at vi ikke må være i haverne i vinterperioden. Vi 
må dog ikke bruge haverne som fast bopæl hele året. 

4) Fælleshusbyggeri: Mads fortalte: Vi er i gang med at renovere fælleshuset. 
Masser af god energi og sjove fantasirige påfund. Men gruppen har ikke selv 
energien til at udføre de tunge opgaver. Vi opfordrer derfor til at det kan blive 
lavet af mere professionelle. Der skal laves mindre projekter og de skal laves 
færdige. 

5) Opfordring fra Mads angående fælleshuset: Kender man personer i netværket 
der har kontakt til professionelle der kan lave de ting der skal laves i 
fælleshuset, bedes man kontakte udvalget (fælleshusudvalget - evt på 
facebook) 



6) Opfordring fra Mads angående fælleshuset: Har du lyst til at være med til at 
udforme fælleshuset - ideer holdninger eller med skills er du meget velkommen til 
at kontakte gruppen (via facebook) Fælleshusgruppen har som mål for 
færdiggørelsen af huset, at huset kan bruges til at lave julefrokostfest i 2019. -  
Der er lavet een bevilling men udvalget har ikke ansøgt om flere penge før 
udvalget selv har lavet et budget over hvad de ting de gerne vil have lavet 
kommer til at koste. Der regnes med at en ny bevilling ansøges i oktober. 

7) Der kom diskussion om byggereglement: Følges andre regler end de der er 
offentliggjort på hjemmesiden. Formanden bekræftede at det er de regler 
hjemmesiden der gælder og som byggeudvalg, bestyrelse og i sidste ende 
generalforsamling styrer efter. 

8) Cafe - fredags aftner - Jesper berettede igen. Fornøjelse at huset bliver 
brugt til så meget forskelligt - applaus til gruppen ! 

9) Mads fortsatte beretningen: Paratbar: Claus-Erik - Peter og Mads holder den 
kørende. Vi tæller op løbende, holder svind nede, har en lukket kasse, man kan 
se at vi har mere end 20000 dkr i overskud. VI kan lide den pragmatiske løsning 
til hvad der kan købes.Applaus. 

10) Jesper fortsatte: Vi har udfordringer med at få lavet referater i tide fra 
bestyrelsesmøder og lign. Der arbejdes på at få det til at køre bedre. 

11) Fremtiden. Kontrakt med kommunen kommer til at stå højt på bestyrelsens 
arbejde. Derudover skal vi have lavet skilte så folk ledes uden om 
haveforeningen når de vil til og fra Brabrandstien. Renovering af klubhus 
kommer også på næste års prioritetsliste over opgaver der skal løses 

 
Bestyrelsens beretning skulle godkendes - ingen havde indvendinger - 

 Beretningen blev godkendt 

 
Regnskab 
Kassereren (Claus) gennemgår med hjælp fra Mariann regnskabet. Der kommer 
spørgsmål til posten hvorfor der (måske) er et overskud i vandindbetalingerne. Der 
gennemgås forskellige årsager til at det kan være sket. Den nye kasserer og Mariann 
vil kigge løbende på det. 
Paratbar regnskab: Mads gennemgår regnskabet for det og får applaus. Der tænkes 
på at sætte priserne ned, hvis regnskabet bliver ved med at være så flot som nu. 
I balancen forklarer Mariann de forskellige poster - det bliver pointeret, at der er en 
ekstra linje i regnskabet der IKKE skulle være der - Den der hedder LÅN/SKYLD I ALT 
143.719 dkr. Denne linje skal slettes. 
 
Forsamlingen godkender regnskabet, men da regnskabet ikke har været sendt til 
ekstern revisor (Chresten) afventes endelig godkendelse til dette er afsluttet. 
Budgettet for 2019 bliver gennemgået og godkendt. 



 

Indkomne forslag 
Marianns forslag om renovation bliver godkendt. 
“Den fælles renovation dækker renovation hele året. Således også skrald fra de fælles 
aktiviteter i vinterhalvåret. Prisen for vinterrenovation er væsentlig mindre end om 
sommeren da vi ikke har så mange containere om vinteren. Hvis man ikke ønsker at 
betale for vinterdelen og lover ikke selv at efterlade sig den mindste smule skrald i 
vinterperioden, kan man bliver fritaget for betaling. Man skal da aktivt melde sig ud af 
ordningen til den enhver tid siddende kasserer inden efterårslejen udsendes. 

 
Jesper og Anettes for slag om Økologiske varer i vores bar: 
Dette forslag blev der ikke stemt for. Det er således ikke et krav at alle varer i baren 
er økologiske. 3 stemte for og 4 imod. 
 
Marianns forslag om Ærtesten på vejende 
‘Nu hvor veje og pladser lige er blevet repareret foreslår jeg, at vi, de samme steder, 
får spredt et lag ral (ærtesten str 8/16 der ikke sætter sig i riller på dæk) i et lag på ca 
3 cm (pris jf tidligere tilbud fra vognmand ca 47000 dkr hvis prisen på ral holder.) 
Forslaget blev vedtaget. 10 stemte for og 4 imod. 
 
Jespers forslag om Sct Hans bål plads: 
Der etableres en Sankt Hans bålplads i midten af amfi området. Grene kan lægges her 
fra den 1. Juni og til Sankt Hans. 
Forslaget blev vedtaget. 15 stemte for og ingen imod. 
 
Jespers forslag om flis maskine: 
“Der indkøbes en flis maskine og den kan anvendes på de aftalte arbejdsdage 
og på andre dage”. 
Forslaget blev vedtaget. 16 stemte for og ingen imod. 
Opfordring: Ved man noget om indkøb af flis maskiner må man meget gerne kontakte 
DAN som gerne modtager hjælp til indkøbet. 

 
Valg af formand 
Jesper var på valg og blev genvalgt for et år. 
 

Valg af kasserer 
Lisbeth blev valgt for 2 år. 
 

  



Valg til bestyrelsen 
Rasmus have 94 på valg - blev genvalgt for 2 år 
Anne-Mette have 51 var på valg - blev genvalgt for 2 år 
Klaus have 4 blev valgt ind for 2 år. 
 

Valg af intern revisor 
Chresten have 43 var ikke på valg - fortsætter et år endnu. 
Der var ønske om endnu en revisor da Mariann er tæt på regnskabet 
Gunner have 84 blev valgt som ekstern revisor for 2 år. 
 

Valg af 3 suppleanter 
Matilde have 2, Peter Skovbjerg have 65b og Ole Nurdug have 3 blev valgt. 
 
 

Eventuelt: 
Matilde opfordrer alle til at plukke mælkebøtterne inden de går i frø og oversvømmer 
haveforeningen.  
Matilde minder om, at fra 15. maj, er det ikke tilladt at bruge motordrevne redskaber 
fra kl. 12.00 til mandag morgen. 
 
 
 
 

Hjælp til arrangementer 
Der gik en seddel rundt til generalforsamlingen hvor man kunne melde sig til arrangementer 
man gerne ville være med til at arrangere. 
Pinsefest: (Ingen meldte sig) 
Sommerfest: Tine 32, Anne-Mette 51, Mads 98 
Julefrokost: Lisbeth (17) Jonna (85) 
Nytårsaften: Ingen meldte sig 
Fastelavn: Rasmus & Amanda have 94 
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