
Bestyrelsesmøde torsdag 29. maj 2008 
 
Mødet holdes kl. 19.00 i duehuset 
Deltagere: Flemming 43, Ditte 44, Jesper 45, Jesper 46, Jon 55, Ane 65A, Jeff 18. 
Afbud fra Alan, Henning og Kristina kommer senere. 
 

Dagsorden 

1.  Referat fra sidste bestyrelsesmøde – Jesper 
Referat godkendt og underskrevet 

2. Løbende sager og orientering: 
Praktisk med ny bestyrelse – er alle formaliteter ok – orientering fra Flemming.  
(bank, kommune, adgang til databaser, regnskabsprogram, hjemmeside 
(kursus i opdatering).  
Ny underskriftsrunde med papirer til banken 
Alle i bestyrelsen har fået web adgang til databaserne 
- Nøgler ved Flemming – ekstranøgler til Duehus  
Alle i bestyrelsen har nu nøgle til duehuset 
- SMS setup – er det på plads - Jon  
Enige om at vi etablerer en formandstelefon med abonnement og hvorfra vi 
udsender SMS’er. Flemming ser på mulighederne. 
- Orientering om Petanque klubbens generalforsamling 
Der har været afholdt generalforsamling i god ro og orden. Der fremsendes 
referat til Flemming med navne på de valgte. 
- Orientering om Pinsefesten – Alan 
En vellykket fest også i år. Tak til Inge og Maiken 
- Havesalg - orientering af Jesper 
Have 56 er handlet 
- Anvendelse af duehuset – Jesper 45 
Vi evaluerer inden Sct. Hans. 
- Forsikring af duehuset og reparation af stormskade – Alan og Jesper 46 
Der er bevilget godt 12.000 fra forsikringen. Alan og Jesper 46 udarbejder 
forslag til hensigtsmsæssig renovering og forbedring og opstiller budget for det. 
Det præsenteres for Flemming, Ane og Jesper 45. Der udarbejdes opslag med 
løsningen og med mulighed for at komme med indvendinger og ideer. 
Ligeledes kan frivillige der ønsker at hjælpe med renoveringen melde sig til 
Alan og Jesper 46, der derefter laver en tidsramme for renoveringen og 
anvendelsen af duehuset i perioden.  
- Status på praktiske arbejdsopgaver fra arbejdsdagen – Jesper 46 og Alan 
Jesper 46, Alan og Henning følger op på trailerparkeringen 
Jeff kigger på fugning af vinduer ved fælleshus  
- Bestyrelsesdag med diskussion og fordeling af arbejdsopgaver – Flemming 
Der bliver udarbejdet referat og skema opdateret og hængt i tavlen. 
- opsamling på visionsdag – Jon 
Der var et talstærkt fremmøde og der blev sat ord på vore tanker om 
haveforeningen og det fællesskab vi har. Vi har samlet deltagernes holdninger 



og sender dem ud på mail og sætter opslag på duehuset. 
Der vil komme en ny visionsdag sidst på sommeren. 
- Arbejdsdag 7 juni  
Tema for arbejdsdagen er Lugning af p/plads og legeplads. Henning er 
ansvarlig for dagen. 
- Sct. Hans bål 
Alan og Henning står for at flytte bålet. Alan taler med Inge om at holde 
kælderen åben. Der vil være sange at synge med på og Henning og Flemming 
sørger for kopiering af sangene. Ane taler med Bent om musikken. 
- Søvang cup med lopper og lotteri den 28 juni 
Jesper 46 står for cuppen, Ane og Ditte står for loppe/ og plantemarked. 
Kælderen så[r for forplejningen med øl og vand. 

3. Opfølgning på Ekstraordinær generalforsamling 
Vedtægter bliver opdateret med den seneste godkendte ændring og de bliver 
lagt på hjemmesiden snarest af Flemming. 

4. Regler for foreninger/klubber i foreningen Søvang 
Oplæg fra Jesper 45, Jeff, Ditte 
Udskudt til mødet den 26 juni. 

5.  Byggesager ved Jesper 46 
Godkendt drivhus til have 79. 
Godkendt glasparti på Tjørnevej 8 
Angående lejehus i nr. 61 tager Jesper kontakt. 

6.  Økonomi – (Ane) 
Status på regnskab for 2008 og samarbejdet med ekstern revisor 
Vi har etableret et godt samarbejde med vores revisor / Poul. Vi har hyret Poul 
til at undervise Ane i regnskabsf’øring 

8.  Forslag og spørgsmål fra medlemmer 
Der er ikke kommet forslag og spørgsmål 

9. Havevandring – Flemming 
Forberedelse af årets første havevandring 
Flemming forbereder årets første havevandring og det bliver en festdag 

10. Evt. 
Vi vil sætte remedier op til håndtering af hunde-hømhømer på én af 
arbejdsdagene i år. 
Næste bestyrelsesmøde den 19 juni i duehuset kl. 19.00 
 


