
Referat fra bestyrelsesmøde  
torsdag den 28. april 2011 
 
STED: Duehuset kl. 19.00 
Til stede:  Flemming, Bente, Cecilie, John, Morten, Mads 
Afbud fra: Jesper, Jon 
 
Dagsorden 
 
1. Konstituering af bestyrelsen 

 
a. Valg af næstformand – Jesper er genvalgt. 
b. Arbejdsfordeling laves på næste møde. 
c. Mødetidspunkter – Fast mødedag er fremover sidste onsdag i måneden og ikke sidste 

torsdag som det har været hidtil. 
 
2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde og generalforsamling 
Referat og bestyrelsens årsberetning fra generalforsamlingen er lagt ud på hjemmesiden 
www.hfsovang.dk. Tilføjelsen til vedtægternes § 3.3 om at tillade enkelte overnatninger under 
særlige omstændigheder i vinterperioden blev vedtaget på den ordinære generalforsamling 
den 9. april og en ekstraordinær generalforsamling den 16. april. 
 
3. Løbende sager og orientering 
 
Havesalg 
Have 8 er solgt til Ninna Brix – velkommen til. 
 
Artikler til havebladet 
Vi planlægger et haveblad til slutningen af juni. Hvis du har noget, du gerne vil have med, kan 
du tale med Jesper i have 45. Deadline forventes at blive 1. juni, men der kommer opslag op 
senere. Materiale, der ønskes medtaget, kan også mailes til bestyrelse@hfsovang.dk. 
 
Ral på vejene  
Vi planlægger at få kørt nyt ral på vejene i løbet af forsommeren. Der kommer mere 
information, når det bliver aktuelt. 
 
4. Byggesager 
Have 26 får godkendt renovering af eksisterende hus. 
Have 10 får godkendt nyt hus men skal lave en ny tegning af overdækket terrasse. 
Have 15 får godkendt legehus. 
 
5. Mandater 
Pedelgruppe 
Vi laver et mandat for den nystartede pedelgruppe. Pedelgruppen bliver hovedansvarlig for 
vedligeholdelse af veje, de grønne områder, legeplads, blomsterkummer, p-pladser etc. Hvis 
du har lyst til at bidrage, kan du kontakte Flemming 43 på tlf.: 2982 8231 eller e-mail: 
formand@hfsovang.dk 
 
Byggegruppe 
Byggegruppen får også et mandat. Byggegruppen er hovedansvarlig for vedligeholdelse af 
vores fællesbygninger. Hans 79 og Alan 76 er ledere, og du kan altid tale med dem, hvis du 
har lyst til at bidrage. 
 
Hjemmeside 
Hjemmesiden vil fremover også blive administreret under et mandat, som vil blive formuleret i 
den kommende tid. 
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Disse mandater (og andre for f.eks. cafégruppen) skal beskrive de rammer, som vi ønsker de 
forskellige aktiviteter skal udfolde sig i. Vi håber derudover at få en bedre struktur på 
aktiviteterne, at gøre det nemmere for medlemmerne at finde ud hvor de skal henvende sig, 
hvis de gerne vil bidrage lidt eller mere eller meget eller skiftende, og at skabe nogle rum, hvor 
diskussionen og udviklingen af de forskellige områder kan foregå i samspil med bestyrelsen. 
 
6. Økonomi 
Bente er ved at blive sat ind i regnskabssystemet af Mariann. 
 

7. Forslag fra medlemmer 
Ingen. 
 
8. Evt. 
Vi har fået en indbydelse til møde med kommunen om kloakeringsplanerne onsdag den 4. 
maj. Flemming og Jesper tager til mødet. 
 
Vi påtænker at arrangere et fælles førstehjælpskursus for foreningens medlemmer. Der 
kommer mere information, når eller hvis det bliver aktuelt. 
 
 
Emner på maj-mødet 
Havevandring 
Visionsdag 
Renoveringsplaner for fælleshus 
Økonomi udvidet 
 
 
28/04 2011 FS 
 
 


