
Referat fra bestyrelsesmødet H/F Søvang, den 24 januar 2008 
 
Vi mødtes hos Jesper45 kl. 19.00 
Tilstede: Mads, Jon, Hanne, Jesper 45.  
Afbud: Jesper 46, Ditte & Marie 
 

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt og underskrevet. 

2. Løbende sager og orientering: 
- den ny hjemmeside og opdatering 
Hjemmesiden er gået online på adressen www.hfsovang.dk og er blevet vel modtaget. I dag 
ligger den i et såkaldt CMS, som betyder vi i fremtiden kan være flere om at opdatere 
indholdet.  
Mads gennemfører i øjeblikket CMS kursus i duehuset hver tirsdag kl. 20.00 
- Hvordan går det med arbejdsopgaverne listet i opslagstavlen 
Et par oprydningsopgaver er blevet gennemført, men der mangler fortsat nogle praktiske 
opgaver – se tavlen og hjemmesiden. 
Der bliver opsat ny postkasse af Alan 
- Parkeringspladsen og uønskede køretøjer 
De uønskede køretøjer er blevet fjernet fra første parkeringsplads. 
- Havesalg 
64 er handlet  
- brønde (er alle vintersikret) 
Afventer tilbagemelding fra Jesper 46 
- Lys i tavlen 
Jesper K og Thomas Bruun aftaler programmering af timer og sammenhængen til 
lyskassen/tavlen 

3.  Byggesager 
Fasanvej 62 har fået godkendt ny ombygning.  

4.  Økonomi 
- Status på regnskab for 2007 
Regnskabet for 2007 er ved at blive afsluttet i samarbejde med Poul. Forventes afsluttet i uge 
6. 
- Status på budget for 2008 
Der udarbejdes budget inden 1. marts. 
- Udgifter i forbindelse med anvendelse af fælleshus og duehus… 
Vi vil se på finansiering af de forskellige arrangementer 

5.  Indkaldelse til generalforsamling 
- Dagsorden 
udarbejdes af Mads 
- haveblad 



Deadline 1 marts. Per Haar indgår i redaktionen. 
- Kalender 
Godkendt med rettelser 

6.  Forslag fra medlemmer: 
- Ønske om skabe til Duehuset (fra Inge) 
Bevilget – kontakt Mads 
- Ønske om at anvende duehuset til sØKOst. 
Bestyrelsen bakker op om initiativet og beder sØKOst om at aftale nærmere med 
lørdagsklubben og andre faste brugere af duehuset.  
sØKOst ansøger om et lån til udvidelse af varelager 
Vi bevilger lån til sØKOst kr. 10.000. Tilbagebetales med 5000 senest 1.04.09 og 5000 senest 
01.04.10. Mads udarbejder officiel brev / aftale. 
Der er oprettet en ”tøjbytte” bænk på duehusets terasse – de blå bænke.  
Her kan man lægge tøj, som man mener andre kan få gavn af og man kan se om der er tøj 
man kan bruge. Marie have 68 er ankerkvinde. 

7.  Eventuelt: 
16 februar er der fastelavnsfest  
– Alan, Per, Ane, Alain koordinerer arrangementet.  
Om dagen er det for børn og for voksne om aftenen. 
 
Næste møde i bestyrelsen er torsdag 21 februar hos Mads 98, med friskbagt brød. 

 

Referat: Jesper45/Mads98 
 
 

 
 
 
 
 


