Referat fra bestyrelsesmøde den 9. september 2020
Opsamling fra generalforsamlingen i august

Det var en generalforsamling midt i en Corona tid og der var godt 20 deltagere. Væsentligt færre end vi
plejer at være. Hovedemnet på generalforsamlingen var et oplæg til nye byggeregler. Det nåede vi kun
halvvejs med og udskød det til næste generalforsamling lørdag den 31. oktober.
Vi besluttede også at udskyde valg af bestyrelsesmedlemmer til den kommende generalforsamling.
Efterårets generalforsamling bliver således en fortsættelse af august generalforsamlingen.
Inden generalforsamlingen vil vi i god tid holde et formøde for alle, hvor vi gennemgår forslaget til nye
byggeregler og eventuelt får justeret i forslaget inden generalforsamlingen.
Arbejdsgruppe der skal se på venteliste og salgsregler
Vi har nedsat en ÅBEN arbejdsgruppe, der vil evaluere på vore venteliste- og salgsregler og komme med
forslag til generalforsamlingen i foråret 2021.
Jon have 55 er tovholder for gruppen og interesserede kan kontakte ham, hvis de vil være med. Jesper have
45 og Anne Mette 51 og Claus have 7 er også med i udvalget. Jon indkalder til møde.
Frugttræer til Englemarken
Bestyrelsen har bevilget indkøb af frugttræer til Englemarken. Dan står for det og Jesper hjælper til.
Parkering på vejene
Der har været en del debat om parkeringsreglerne på vejene. De gengives her:

-

-

Parkering må ikke være til gene eller ulempe, og findes den at være dette, kan bestyrelsen
forbyde parkeringen. Særlig vigtig er fri passage for udrykningskøretøjer. (Der skal være 2,8
meter fri passage)
Det er tilladt at etablere parkeringsplads i haverne i forbindelse med vejene.
Ingen store biler må parkeres på vejene. bestyrelsen vurderer hvad der er store biler.

-

Hjørnerne i haveforeningen holdes bilfri (vedtaget på Generalforsamlingen 26. april 2014)
Ingen gæsteparkering på havegangene. Hver have må højst parkere 1 bil på havegangen.
Der er ingen parkering i den østlige ende af Fasanvej.

Hvis afstandskravet til udrykningskøretøjer ikke kan overholdes skal der parkeres på
fællesparkeringspladserne, eller man skal etablere parkeringsplads i egen have. Vi henstiller også til at 1 bil
pr. have på havegangene overholdes og gæster bedes om at parkere på de fælles pladser.
Møde med Arbejdernes landsbank
I nærmeste fremtid vil vi afholde møde med AL for at gennemgå vores engagement med dem og diskutere
lånevilkår for købere af haver i Søvang. Vi følger ligeledes med i de undersøgelser haveforeningen 1941 har
med Nordea angående lånevilkår.
Møde med Bjødstrup mose
Vi har besøgt Bjødstrup mose haveforening. Vi har meget vi kan bruge hinanden til og det var en rigtig
hyggelig aften. Senere på efteråret vil vi invitere dem på besøg hos os.
Byggesager
Ingen

