
Bestyrelsesmøde torsdag 30. juli 2009 
 
Fremmødt: Flemming,  John Kent, Henning, Mariann, Jesper, Hanne, Christina, Alan, Jon 

Afbud fra: Ingen 

 

Dagsorden 

1.  Referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

 

2.  Løbende sager og orientering 

Ny i bestyrelsen 

Ane har ønsket at træde ud af bestyrelsen – tak for det gode samarbejde Ane og go’ tur til Østen. 

Christina er trådt ind i bestyrelsen – velkommen. 
 

Åben havedag 

Søndag den 13. September. Flemming er tovholder og der udsendes mail med en opfordring til at 

melde sig arrangementet. 

 

Sommerfesten dagen derpå 

Igen en fantastisk fest med stor opbakning før, under og efter. Godt gået Søvang. 

 

Havesalg 

I forbindelse med haver til salg gør vi opmærksom på at det er en privat sag at sælge haven. 

Bestyrelsen videre giver ikke personlige oplysninger medmindre det er aftalt med sælger.  

Ved fremtidige salg indhenter bestyrelsen tinglysningsattest for at beskytte køberen mod eventuel 

gæld i huset. 
 
Særlig arbejdsdag på Fasanvej 
Flemming arrangerer arbejdet med oprydning ved Sylbækken med afsluttende arbejdsdag søndag 

den 11. oktober. Vi forventer at alle haveejere med grund ud til bækken har renset deres stykke og 

deltager i den fælles indsats. 

 

Møde i byggegruppen 
Der er planlagtfaste arbejdsdage med renovering af Duehuset. Det skulle gerne sikre at vi får ordnet 

tagkonstruktionen før vinteren. 

Støbedag - torsdag 3 september 

Rydde huset om aftenen aften - inden den første wekkend 

Første weekend - 11, 12, 13 september 

Anden weekend - 2, 3, 4 oktober 
Tredje weekend - 23, 24, 25 oktober. 
 
MØD TALSTÆRKT OP OG LØFT I FLOK! 



 Mailliste 

Vi etablerer en mailing liste på vores hjemmeside domæne. Det betyder at mailen fremover altid vil 

hedde alle@hfsovang.dk og ikke som tidligere bebudet faellesmail@... 

Den tekniske del bliver lavet sammen med Jon og Mads. 

Mariann vedligeholder listen i forbindelse med ændringer i havernes ejerskab og Jon i forbindelse 

med øvrige ændringer. De øvrige bestyrelses medlemmer har ligeledes adgang til at redigere i listen. 

NB: Vi giver besked når listen er klar – vi sender en mail ☺. 

 Vintersæsonen 
Vi gør opmærksom på at det ikke er tilladt at bo i haveforeningen i vinterhalvåret. Vejene lukkes 1. 

november og renovationen ophører 1. oktober. Den 1. oktober skal en eventuel adresse og 

postadresse i haveforeningen være flyttet. Bestyrelsen kontrollerer i  oktober folkeregister og 

postadressen. 

Vi indskærper at det er opsigelsesgrund at bo i haven permanent i vinterhalvåret.  
 

3. Foreninger i Søvang og anvendelse af SE-nummer. 

Hotspot ER trukket ud af Søvangs ejerskab og anvendelse af Søvangs SE-nummer. Hotspot 

fortsætter selvfølgelig og det kommer ikke til at påvirke Hotspots ydelser. 

SØkost bliver trukket ud af Søvang inden den 1. september. 

 

4.  Byggesager ved Flemming og Henning 

Der er ingen verserende byggesager.  

Vi har opserveret, at der er kommet flere såkaldte ”midlertidige” overdækninger, der mere har 

karakter af fast installation. Disse vil vi være opmærksomme på og vi vil komme med forslag til 

forårets generalforsamling desangående.  

Vi gør opmærksom på at henvendelser angående  byggesager med fordel kan placeres lørdag i ulige 

uger, hvor du kan få en snak med byggeudvalget ved Duehuset mellem kl. 11 og 13. 

 

5.  Økonomi – Mariann 
Vi har gennemgået vores forsikringer og fået et godt og billigere tilbud fra Top Danmark og vi kan 

spare 43% i forhold til hidtidige forsikringer og med en bedre dækning ☺. 

Er der flere folkepensionister der ønsker undtagelse fra renoveringsopkrævningen på kr. 400 årligt 

kan Mariann kontaktes inden den 1. September.  

 

6.   Jon planlægger en visionsdag lørdag den 19 september. 
  
 
27/08/09/JN 
 
 
 
 


