
Bestyrelsesmøde 4. maj 2006 
 

FREMMØDE: Mads Bischoff (98), Jesper von Kriegbaum (46), Anne-Marie Jensen (37), 
Mads Pedersen (40), Jesper Nymann (45), Cecilie Eriksen (39) & Ole Tonsgaard (74) 

 
I klubhuset kl. 20.00 – ca.23.30 

 
1. NYE MEDLEMMER: Mads Bischoff bød velkommen som ny formand. Derefter gav hvert 
enkelt bestyrelsesmedlem en kort personlig præsentation over liv, levned og haveforening.   

 
2. REFERAT: Referatet fra bestyrelsesmødet af den 11. april 2006 blev godkendt uden 
anmærkninger over en kop kaffe og en dansk vand. 

 
3. BESTYRELSEN: Den nye bestyrelse blev konstitueret. Poster og arbejdsområder blev følgende: 
Formand: Mads Bischoff 
Næstformand: Anne-Marie Jensen 
Kasserer: Jesper von Kriegbaum 
Sekretær: Cecilie Eriksen 
Hussalg: Anne-Marie Jensen (support: Mads Pedersen & Jesper Nymann) 
Fælleshus/udlejning: Mads Pedersen (support: Anne-Marie Jensen) 
Teknisk koordinator for Haveforeningen: Ole Tonsgaard (support: Jesper von Kriegbaum & 
Jesper Nymann) OBS.: Teknisk koordinator er en ny post, hvor der er udnævnt en hovedansvarlig 
for praktiske gøremål i Haveforeningen, dvs. generel vedligeholdelse, reparationer, fælles 
arbejdsdage mm.  
Det blev i øvrigt besluttet at øge kommunikationen imellem (især) bestyrelsesmedlemmerne 
igennem det nye webforum på adressen: www.hfsovang.dk/forum

 
4. OPFØLGNING FRA GENERALFORSAMLINGEN: 
Det nye ordensreglement bliver udleveret til havevandringen, så vidt det er muligt. Ellers bliver de 
tilsendt pr. post. Havebladet har fået en selvstændig redaktionsgruppe bestående af: Anders H47, 
Søren H35, Jesper H47 & Christian H48. Derudover generel opfølgning på generalforsamlingen. 

 
5. HAVEGANGE/VAND: Afretning af havegangene foretages fredag d.05.05.06 og lørdag 
d.06.05.06 samt opfølgning tirsdag d.09.05.06. Der stampes stabilgrus i relevante render (især 
tværgående). Der leveres 18 rummeter ral på entreprenørens regning. Da det ikke er nok til at 
dække vores behov, investerer Haveforeningen i de manglende rummeter, i det omfang, det er 
nødvendigt.                                                                                                                            Vores nye 
vandsystem bliver trykprøvet tirsdag d.09.05.06. Det blev besluttet at øge informationen vedr. 
projekterne i form af flere info-opslag ved havegangene. Denne opgave står Mads Bischoff for. 
 
6. PINSEFEST: Bestyrelsen har desværre ikke mulighed for at arrangere Pinsefest i år, da 
hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne er bortrejst. Det blev foreslået, at slå Skt. Hans aften 
(fredag d.23. juni) sammen med Pinsefesten, såfremt der ikke er en initiativ gruppe, som 
ønsker at afvikle Pinsefesten til rettidig dato 3. juni. Ole Tonsgaard laver sær-opslag. 
Det er i øvrigt bestyrelsens ønske, at afholdelse og arrangement af Haveforeningens 
såkaldte traditionelle fester/højtider uddelegeres i højere grad, da det er et anliggende for 
alle Haveforeningsmedlemmer, hvis man selvfølgelig er interesseret i festlighederne. 

http://www.hfsovang.dk/forum


 
7. FÆLLESHUS: Vores kære fælleshus trænger til at blive renoveret hist og pist. Der er ved 
at være nyrenoveret strøm og vand, men vinduer trænger til at blive fuget, vægge malet mm. 
Der vil blive gjort forsøg på, at lave nogle arbejdsdage/timer i perioden fra uge 23 til uge 30. 
 
Det blev besluttet at ændre pris-politik vedr. udlejning af fælleshus. Lejen bliver fremover.: 
Sommer priser: Pr. weekend 750,- inkl. forbrug af vand/el 
 Pr. dag 550,- inkl. forbrug af vand/el 
Vinter priser: Pr. weekend 750,- ekskl. forbrug af vand/el 
 Pr. dag 550,- ekskl. forbrug af vand/el 
 
8. SKILTNING. Oversigtsskiltet over Haveforeningen mangler stadigvæk, grunden ? Vi 
overvejer, at få en professionel skiltemaler, til at udføre jobbet. Det er evt. billigere og skiltet 
kan blive mere charmerende i sit udtryk, frem for et kommunalt, uden det går udover 
informationsfunktionen. Mads B. og Ole T. arbejder fortsat på sagen. 
 
9. LEGEPLADS: Cecilie Eriksen og Mads Pedersen har oprettet en ny legepladsgruppe. 
Området trænger til renovering og en fremtidig udvikling. Vi håber at også børnefamilier/forældre 
vil tage del i det arbejde der må være i det. Se kommende opslag. 
 
10. BOLDBANE: Tidligere formand Thomas Brunn´s hjerte/smerte-barn. Jorden er blevet 
fordelt, der mangler dog et par læs, så finbearbejdningen af området kan efterhånden starte. 
Se opslag i tavlen. (Arbejdsdag den 13. maj!) 
”Trommer for fred” gruppen har genereret et overskud fra sidste fest, og Allan/Lars/Mads har 
besluttet at de vil give et sponsorbidrag, evt. til et et mål til banen. 
 
11. EVENTUELT. Sekretæren passer opslagstavlen til bestyrelsesmeddelelser fremover. 
Der var lidt diskussion omkring politikken og bestyrelsens rolle vedr. hussalg. Ellers et konstruktivt 
møde i god ro og orden. Nyt bestyrelsesmøde onsdag 31. maj 2006 kl.18.30 
 
 

Referent, 
Ole Tonsgaard Have 74.  

 
 


