
 

 

Referat bestyrelsesmøde  
torsdag den 30. september 2010 
 
 
STED: I fælleshuset kl. 19:00 til kl. 22:00 
Til stede: Flemming, Mariann, Bente, Henning, Christina, John. 
Afbud fra: Jesper, Jon, Anette, Alan. 
 
Dagsorden 
 
1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
2. Løbende sager og orientering 
 
Status på trommefesten 
Nogle medlemmer har undret sig over, at de skal betale entré. Til det er at sige, at Drumspot 
er et privat arrangement, som ikke holdes i Søvang-regi, og de bestemmer derfor selv 
hvordan det skal arrangeres. 
 
Drumspot tiltrækker flere mennesker år for år, og det er jo i og for sig glædeligt. Men dermed 
vokser også den påvirkning, det har på Søvang. Bestyrelsen opfordrer til, at arrangementet 
ikke bliver større, så længe det holdes ved Søvang, af hensyn til det fortsatte gode 
naboskab. 
 
Havesalg – Jesper 
Have 96 er overtaget af Runa – velkommen. 
Have 80 er solgt og handles 31. oktober. 
 
Status på cafégruppen - Alan 
Der blev afholdt møde onsdag den 29. Ane 65 sender et referat fra mødet. 
 
Salg af økologiske grøntsager om torsdagen 
Jon 55 har taget initiativ til en sms-liste – dejligt og tak. 
 
Fællesarrangement 
Arrangementet til den økologiske have i Odder med æblehøsten bliver aflyst, da vi var lidt for 
sent ude. Vi synes stadig det vil være en god idé med at fællesarrangement og er åbne for 
forslag. 
 

Kloakering og indsigelse 
Forslag til kloakering behandles i byrådet tidligst til november. Vi venter på at høre nærmere 
om vores og andres indsigelse. 
 
Domen fra Åhavevej 
Tak til Alain! Vi ønsker foreløbig at placere den i forbindelse med duehuset og Petanquen. 
Da det er et større arrangement at flytte den, vil der blive indkaldt til en arbejdsdag i løbet af 
oktober. 
 
3. Byggesager 
Ingen byggesager. 
 
Rettelse til referat fra bestyrelsesmødet 26. august 2010: Vi skrev, at have 2 havde fået 
afslag på brændeskur i forlængelse af huset. Det var have 102. 
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4. Mattering af vinduer 
I henhold til byggereglernes pkt. 6 bliver det af hensyn til bestyrelsens uvildighed sådan, at 
medlemmer, der føler sig generet af andres vinduer over normal stueplanshøjde skal 
henvende sig skriftligt til bestyrelsen, hvis de ønsker vinduerne matteret. Alle henvendelser 
behandles naturligvis med diskretion. 
 
5. Økonomi 
Der er udsendt efterårshaveleje. Cirka halvdelen er afleveret i postkasser i foreningen og 
resten er sendt med posten. 
 
6. Forslag fra medlemmer: 
Ingen forslag 
 
7. Vintersæson  
Vi minder om, at det fra 1. oktober til 31. marts ikke er tilladt at have 
folkeregisteradresse/bopæl i haveforeningen, og at dit lejemål kan blive opsagt hvis du ikke 
har flyttet din bopælsadresse for vinteren. Vi tjekker hos folkeregistret den 15. oktober. 
 
Skraldecontainerne fjernes for vinteren i starten af oktober og du skal bortskaffe dit 
eventuelle affald på anden vis. De kommer igen omkring den 1. april næste år. 
 
8. Evt. 
Intet. 
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