
Bestyrelsesmøde i H/F Søvang 
Onsdag d. 28. september 2006 i fælleshuset. 

 
Deltagere: Mads (H98), Jesper (H46), Anders (H47), Mads (H40), Annemarie (H37) & Cecilie 
(H39). Afbud fra Jesper (H45). 

 
Dagsorden: 

1. Referent og gennemgang af referat 
fra sidste møde. 

2. Sommerfest 
3. Trommefest 
4. Undergrupper 
5. Klage over hundeefterladenskaber 
6. Fodboldbane 
7. Byggeansøgninger 

8. Skilte 
9. Havevandring 
10. Økonomi 
11. Haveblad 
12. Klubhus 
13. Sæsonafslutning 
14. Avisuddeling og mulige indbrud 
15. Næste bestyrelsesmøde 

 
1) Referent og gennemgang af referat fra sidste møde. 
Referent er Anders. Referatet fra sidste møde godkendes med mindre tilføjelser.  
I forhold til legeplads: anskaffelse af en lege-båd? Mads (H40) og Cecilie (H39) skal mødes 
snarest… I fht. ral: Den lille p-plads skal gøres klar, og så skal der køres et lille læs mere på. 
Ved Have 90 er et hul, som skal fyldes stabilgrus på. Vi laver en lille arbejdsdag når vi lukker 
for sæsonen - se pkt. 13. sæsonafslutning. 
Jord: Der er stadig noget inde på kommunens grund + noget jord ved duerne. Mads ringer til 
kommunen og ser om der kan laves en løsning på jorden på kommunes grund. 
Stikledningstilslutning: der er ikke sket noget. Mads (H98) vil lede i arkiverne for at finde den 
første faktura/betaling i fht. dokumentation. Kalender for året 2007 laves på næste møde. 
 
2) Sommerfest 
Oprydning: Den er glippet, da der ikke har været check på oprydningen.  
Holdet har været for lille – der har manglet opbakning og der har været meget få hænder at 
trække på. Det er bestyrelsens ansvar at der ikke er blevet fulgt op på oprydningen/og 
organiseret oprydning. 
Evaluering:  
Maden var god – for lidt salat/tilbehør – ideen med grill var god – Allan gjorde en store indsats 
som grillmester - der var bestilt 100 kuverter, der var mad til 125/135 – børnene var ikke 
indregnet. Et salat-hold vil være en god idé. Overraskelsen omkring borde/bænke: til næste år 
skal vi have investeret i borde/bænke længe inden. Idé: måske skal festen flyttes til før 
sommerferien. Alle gode kræfter skal have ros – de relevante skal have en stor ros.  
En idé til næste fest: Søvang band (bestående af H/F medlemmer). 
 
3) Trommefesten 
Festen var en stor succes, og det ser ud til at der er et lille overskud – så der vil komme en 
donation til de nye fodboldmål. Super god fest. Ca. 300 mennesker. Vi takker for god ro og 
orden ☺. Baren lukkede kl. 11 søndag formiddag… Ølsalg har støttet kælderens økonomi. 
 
4) Undergrupper 
Mads (H98) har lavet en oversigt over diverse ”undergrupper” og udvalg (Kælder, Petanque, 
Bordtennis mv.) Den hænges op, og så håber vi at folk vil henvende sig, hvis der er 
opdateringer & rettelser.  
 
5) Klage over hundeefterladenskaber 
Der har været en henvendelse fra en beboer på Lærkevej over hundehømmer på 
havegangene. Vi opfordrer hundeejere til at rydde op efter sig, og man er velkommen til at 
minde folk med hunde om at gøre det. 
 
6) Fodboldbane 
Mål er indkøbt, lidt under forventet pris. De er flotte, og fodboldbane-projektet er så godt som 
færdig. Der skal jævnes huller ud til foråret med dækjord. Der er et hul som lige skal fyldes. 
Banen er allerede i brug.  



7) Byggeansøgninger 
Jesper Nymann’s (H45) byggeansøgning ser ud til at overholde reglerne og kan godkendes, 
under forbehold for at taghældningen som minimum er 15 grader; ikke 15% 
Lis (H31) Ansøgning om skur. Skuret samt huset overstiger ikke max bebyggelse, derfor bliver 
ansøgningen godkendt med de sædvanlige forbehold for afstand til hæk mv. 
 
8) Skilte 
Der arbejdes fortsat på at opsætte et oversigtskilt: Skiltet ligger til rentegning. I forbindelse 
med opsætningen bør der ryddes op i skilteskoven generelt.  
 
9) Havevandring 
Hjemmeservicemand blev afprøvet, og det gik ikke! – derfor blev det ”en tom trussel” efter 
sommerens havevandringer. Vi har nu lavet aftale med Gartnerfirmaet Buus, som vil gerne gå 
ind og lave nålestikoperation til ordinær pris (og det er ikke billigt) – vi kan derfor fra nu af 
gøre alvor af beslutningen om at vi sætter en gartner på efter 4 forgæves havesyn! 
Der er en usikkerhed angående aflæsningen af vandurene efter at urene har været afmonteret 
og genmonteret, og enkelte er udskiftet. Vi undersøger sagen.   
Rettidig hækklipning er den 1. september. I år har der dog ikke været kontrol før ved 
havevandringen 12/9. Bestyrelsen vil foreslå (i forb. med forårets generalforsamling) at 
ordensreglementet ændres, så rettidig hækklipning falder sammen med havevandring.  
 
10) Økonomi 
Jesper (H46) har orienteret om status. Der er mindre omsætning i kælderen i år. Jesper K. og 
Jesper N. sætter sig sammen og udarbejder en metode til løbende at gøre status over 
økonomien i løbet af året. Vi forudser en fejl i opkrævning af haveleje for alle tilmeldt PBS, da 
efterårets indbetaling ikke er blevet korrekt opdateret. De berørte vil modtage en check fra 
kassereren.    
 
11) Haveblad 
Havebladsudvalget har ikke været aktivt. Havebladet udkommer i efteråret i en nødudgave 
med hjælp fra Mads (H98). Er der nogen der har lyst og kræfter, er alle velkomne til arbejdet 
med forårsnummeret som vi håber bliver flot. Henvendelse til Jesper Nymann (H45) 
 
12) Klubhus 
Sagkundskabens konklusion er: Der er brugt ikke-åndbar maling indvendigt og udvendigt, 
således at grundfugt i væggene ikke kan undslippe. Afskalning sker fordi fugten trænger ud. Vi 
vil gerne have huset pænt til udlejning. Vi vil gerne fjerne malingen indvendig og male med 
diffusionsåben maling. Der indkaldes til arbejdsdag.  
Ang. brug af klubhuset uden for ordinær sæson skal der afregnes el-forbrug. 
 
13) Sæsonafslutning 
Sæsonen slutter 1. oktober og begrænsning for ophold på havelodderne træder i kraft. 
Bommene opsættes som regel omkring 1. november. Der var en diskussion om muligheden for 
at stoppe praksis for at have bomme for vejene om vinteren, da vandrørene i jorden ikke 
længere kan tage skade ved bilkørsel om vinteren. Vi vil tage en beslutning desangående på 
næste bestyrelsesmøde.  
Sidste tømning af affaldscontaineren foregår først i oktober. 
Bestyrelsen laver en udendørs oprydnings-arbejdsdag tæt på 1. november. Medlemmer er 
meget velkomne til også at deltage :-) 
 
14) Avisuddeling og mulige indbrud 
Der er en praksis blandt indbrudstyve om at uddele gratisaviser på adresser, som ser 
ubeboede ud. Tages avisen ikke ind er det tegn på at huset er ubeboet. Ser du en avis hos din 
nabo er det en god idé at tage den ind.  
Der afholdes Grønspættemøde den 21. nov. Kl. 19.00, for alle der kommer i haveforeningen i 
løbet af vintersæsonen. 
 
15) Næste bestyrelsesmøde 
Torsdag den 19. oktober kl. 19:00 


