
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag 30. juli 2009      

   
 
Fremmødt: Flemming, Ane, John Kent, Henning, Mariann, Jesper 

Afbud fra: Jon, Hanne, Christina, Alan 

 

Dagsorden 

1.  Referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

 

2.  Løbende sager og orientering 
 

Åbninger i hækken ud til Sylbækvej 
Alle med åbninger ud mod Sylbækvej har fået en måned til at lukke hulet i forbindelse med 

havevandringen. Følges op af Flemming og Alan. 

 

Åben havedag 

Søndag den 13. September. 

 

Loppemarked, fodbold og buffet 

Loppemarked, fodbold og buffe blev en kæmpe succes. Det var en super dag og det lykkedes at 

lave et overskud på kr. 8.144,- der går til renoveringen af duehuset. 

Godt gået Søvang og tillykke til Lærkevej med cupsejren. 

 

Havesalg 

Have 32 er solgt til Anders Caprani, have 88 er solgt til Martin Toft Sørensen, Lise Caprani har 

overtaget have 35. 

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

Bestyrelsen videregiver ikke personlige oplysninger medmindre det er aftalt med sælger.  
 
Arbejdsdage 

Der bliver arrangeret en arbejdsdag, hvor bækken over mod Arla skal renses op og afløbet ud i 

Sylbækken skal sikres. Vi forventer alle haveejere med grund ud til bækken deltager. 

 

Sommerfesten den 22 juli 
Der er stormøde om festen den 4. august kl. 20 til 22 i duehuset. Fordeling af arbejdsopgaver og 

praktisk planlægning. 

MØD TALSTÆRKT OP OG LØFT I FLOK! 

Træffetid for formanden 

Der er etableret træffetid for formanden hver onsdag fra 17 til 19 i have 43. Hver anden lørdag i 

ulige uger fra 11 til 13 i duehuset. Der er samtidig salg af gas. 

Det er et forsøg og det går foreløbigt ganske fint. 

 Vi udvider træffetiden til også at omfatte byggeansøgninger. Det bliver også hver anden lørdag 

(de samme lørdage). Det er Henning og Flemming du kan tale med byggeansøgninger om. 

 Havebladet efteråret 2009 

Der er lavet disposition til et 20 siders haveblad til efteråret. 



 Mailingliste 

Vi etablerer en ny mailingliste på vores hjemmesidedomæne. Det betyder at mailen fremover 

kommer til at hedde faellesmail@hfsovang.dk.  

Mariann vedligeholder listen i forbindelse med ændringer i havernes ejerskab og de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer har adgang til at lave yderligere ændringer. 

Den tekniske del bliver lavet sammen med Jon og Mads. 

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

 Markedtenderi 
Der bliver arbejdet med en ide om at slå kælderen og søkost sammen til et markedtenderi. Der 

bliver snarest indkaldt til et informations-og inspirationsmøde herom.  
 

3. Foreninger i Søvang og anvendelse af SE-nummer 

Der arbejdes på at Hotspot bliver trukket ud af Søvangs ejerskab og anvendelse af Søvangs SE-

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

Der bliver snarligt afholdt møde i Søkost om problemstillingen med anvendelse af Søvangs SE 

nummer.  

Der skal være fundet en løsning inden den 1. september. 

4.  Forberedelse af havevandring til september 

Grupperne er som følger: 

Fasanvej:  Jesper, Henning, Inge 

Lærkevej:  Flemming, Alan, Ditte   

Tjørnevej:.  Hanne, John Kent + et menigt medlem 

5.  Byggesager ved Flemming og Henning 

Have 86: Godkendt renoveringsplan. 

Have 31: Godkendelse af grundplan. 

Have 17: Godkendelse af byggeplaner. 

Have 75: Godkendt under betingelse af at legehuset er i godkendt størrelse. 

Vi gør opmærksom på at henvendelser angående  byggesager med fordel kan placeres hver 

anden lørdag, hvor du kan få en snak med byggeudvalget. 

 

6.  Økonomi – Mariann 
Efterårets haveleje 

Bemærk der bliver opkrævet kr. 400 ekstra til renovering af fælleshuset. 

Som folkepensionist kan du efter ønske blive fritaget for den ekstra opkrævning - kontakt 

kassereren Mariann på 24 24 78 23, senest 1. september  hvis det er aktuelt. 

 

Kassereren understreger at hun har brug for at både kælderen og Søkost udarbejder regnskaber 

gældende fra 01.07.2009. 

 

7.   Evt. 
  
 
30/07/09/JN 


