
Bestyrelsesmøde H/F Søvang 
Terassen på duehuset, onsdag 8. august 2007 

 
Til stede: Mads have 98, Jesper N. have 45, Jon have 55, Anders have 47 (tilkommen omkring pkt. 4), Ditte 
44. Jesper K. 46 (tilkommen omkring pkt. 9).  Afbud fra Hanne have 101. 

 
1. Ændring af procedure på bestyrelsesmøder: Fremover vil mødet ikke starte med gennengang af 

referat – formelt godkendes referatet uden gennemgang, da man forudsætter at medlemmerne har 
læst referatet fra sidst via email eller hjemmesiden (Husk at alle mødereferater ligger på 
hjemmesiden!) 
 

2. Ang. arbejdsdage og –aftener: Vi ønsker at udlicitere nogle pligtveligeholdelsesopgaver – som 
lugning af P-plader, hække og buskads ved 1. parkeringsplads til interesserede medlemmer. Mads 
forsøger at finde folk som vil varetage diverse opgaver for et mindre beløb. Det vil give mere 
spændende arbejdsdage fremover, og resultatet af arbejdsdagene vil gøre en mere varig og synlig 
forskel i haveforeningen. 
Ang. arbejdsdagen i morgen 9/8, beslutter vi at alle der møde op skal inviteres på strandtur med is, i 
stedet for at arbejde. Rent praktisk starter dagen som planlagt kl. 17, hvor Mads sørger for at der er 
indkøbt en masse blomster til kummerne. Vi starter med at sætte blomster, og så tager vi til 
stranden ca. 17.30 når Jesper N kommer. (Efternote: Der mødte INGEN op til arbejdsdagen, så vi 
sparede udgiften til is denne gang!!)(Og måtte erkende at der åbenbart skal udsendes både mail og 
sms for at folk ”opdager” at der er arbejdsdag… Denne arbejdsdag har stået i kalenderen, samt på 
referaratet fra seneste best. møde…) 
 

3. Ang. Visionsdag: Jon har forberedet næste søndags visionsdag (Søvang Torvet) med 4 punkter. Se 
opslag. Andre punkter er selvfølgeligt velkomne. 
 

4. Fællesarealet ved Fasanvej – enden af Flagvej – kan udnyttes bedre end nu.  
De berørte haveejere er positive ifht. en forandring. Jon, Ditte og Jesper N. ser på mulighederne.  
 

5. Sommerfest – gruppen har styr på det... Næste år skal bidragsydere/optrædende krediteres på 
plakaten. Konkurrencer – navnekonkurrence og have + græskar + solsikke afgøres og vinderne 
kåres på dagen. 
 

6. Smukkeste have: Ditte styrer slagets gang. Konkurrencen afvikles på sommerfest dagen. Jesper N. 
kontakter bank for at arrangere de to andre dicipliner. 
 

7. Til orientering: Mads 98 er blevet inviteret til et haveforeningsformands-erfagruppe den 15 august, 
som han agter at deltage i. 
 

8. Brudte havebrønde – vi er ikke blevet klogere. Anders skal undersøge om vi har chance for at 
bibeholde garanti ved en autoriseret reparation. Reparationen bør foretages samtidigt for alle haver 
som ikke selv har foretaget reparation inden en vis dato. Vi samler op på næste møde… 
 

9. Havevandring: Gartner bliver sendt ud til de 4 relevante haver - desværre lidt sent i forhold til hvad 
vi egentlig synes er optimalt.  Hækken skal være klippet 1. september. Den 5 september kl 17:00 
går vi næste gang. 
 

10. Forslag til generalforsamling: der skal være en brevkasse eller en brevsprække til aflevering af 
havevandringssedler.  

 



11. Bunddække: Ditte har været på inspektion for at se hvilke hække der er renholdt nu, og derfor vil 
egne sig til at deltage i forsøget. Der er ikke flere end at alle interesserede kan være med. Ditte vil 
sørge for opslag så medlemmer bliver informerede. Forsøget starter næste forårssæson, og det vil 
være relevant at gå tidligt i gang – inden ordinær sæsonstart, derfor kommer aftaler mv. på plads 
senest i løbet af vinteren. 
 

12. Legepladscheck – Anders gør det torsdag. Der var forslag om at lave legeplads til et punkt på 
generalforsamling, for at sikre at børnefamilier forstår at de må hjælpe for at sikre at vi fortsat har 
en legeplads… 
 

13. Navnekonkurrence for vores nye område langs boldbanen: Jesper 45, Jesper 46, Anders 47, Jon 55 
er dommerkomité, og det afgøres til sommerfesten. 
 

14. Kommunemøde om ”arealet”: Ditte, Hanne, Mads og Jesper og kommunens konsulent Niels Jørgen 
Friis. Minigolf kunne nok være muligt i fornb. Med Petanquebanen. Vi må gerne lave ”mellemnatur” 
ind til Petanque banen. Vi må gerne lave mini-planteskole til planter som hører til på området. Noget 
af tjørnen må beskæres og mange enkeltskud skal tages efterår/vinter hvor andre planter er væk. 
Elme må beskæres så der kan laves steder til børn og huler. Et enkeltstående egetræ kan 
accepteres. Ingen planter som ikke er hjemmehørende må udplantes. 
 

15. Sæsonen bør lukkes ned med en arbejdsdag hvor vi tager hånd om fældning og udtynding.  
Lørdag den 27. oktober bliver der arbejdsdag. 
 

16. Haveblad: Jesper N. er ene-redaktør. Vi inviterer folk til at bede om at skrive indlæg. Mads hjælper 
Jesper på vej. 
 

17. Byggesager. Kun en enkelt er indkommet og godkendes med specifikke forbehold.  
 

18. Duehuset. Inge har fået en nøgle og har taget et ryk på oprydning. De har en idé om at lave en 
ugentlig caféaften  -denne aften vil bla. blive diskuteret på Søvangtorvet den 12. august.  
 

19. Næste bestyrelsesmøde er som planlagt 29 august 
Setember mødet flyttes til den 19. september. 
 

20. Mads har lavet magneter med logoer til skabet.  
 

21. Falck abonnementet dækker en stor pulverslukker og en mindre brandpakke som kan stå i 
Duehuset. Vi ønsker at udvide abb. til at omfatte en førstehjælpspakke til fælleshuset.  
 

22. Fælleshusudlejning: Vi skal huske at inden en udlejning skal der gøres rent. Der skal strammes op 
omkring husregler og procedure for udlejning. Hanne er ankerperson – Ditte og Ane (som er den 
man kontakter hvis man vil leje huset) er backup og skal briefes.  
 

23. Sneglegift (feramol) projektet er standet lidt, men sættes fra land – Ditte er på banen. En 
græstromle skal indkøbes. Mads og Ditte ser på det.  

 
Referat: Anders Kring 


