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Det har været en stor udfordring af overtage formandshvervet efter Thomas Bruun's 
regeringsperiode på 7-8 år.  
Alle kendte Thomas, men hvem er Mads? Alligevel har rigtig mange herude vist mig stor tillid og 
haft tiltro til mig!  
Jeg har stadig meget at lære både om haveforeninegn og om at være formand, og Thomas har 
været en utrolig stor og værdifuld hjælp og sparringspartner.  
Det var en stor udfordring at blive valgt som formand for en bestyrelse hvor jeg med mine kun 3-
4 år's anciennitet i haveforeningen har følt mig meget ung!  
Så hjælp mig gerne med at blive en endnu bedre formand, ved at komme med jeres konstruktive 
kritik.  
   
Året startede med at det lykkedes at få afsluttet vores store vandprojekt.  
Der er masser af rent vand, og alle har fået afsluttet installationerne af vand-måler brønde etc. 
etc. Vi har simpelthen fået helårsvand!  
Havegangene er igen blevet flotte og farbare, og vi skal huske at holde dem ved også at få luget 
ud til midten af vejen som vi jo er forpligtede til....  
Og så lykkedes det jo ovenikøbet også at vi holdt vores samlede vand-genetablerings-budget i flot 
stil!  
I forbindelse med havevandringen i juni vil vi også få tjekket de sidste plomberinger der er blevet 
brudt i arbejdet med at få installeret vand til husene.  
   
Pinsefesten der blev væk, og blev fundet igen  
Sidste år måtte vi undvære pinsefesten, da bestyrelsens medlemmer ikke var hjemme og kunne 
organisere og invitere...  
I år har vi lavet en forhåndsaftale med folkene omkring kælderen m.fl. om at hjælpe med at få 
stablet en pinsefest på benene.  
Så jeg håber at mange vil glædes over at det nu ser det ud til at vi kan få genoplivet traditionen 
:-)  
   
Vi havde en fantastisk sankthansaften med op mod et par hundrede deltagere.  
Nu har vi så fået en 'autoriseret' sankthansbålplads, og jeg håber at arrangementet bliver en 
succes igen i år. Allerede nu er der åbnet op for at aflevere "bålegnet" grenaffald til årets bål, 
respekter at det er kun bålaffald og kun hvor der er skiltet. Det er jo så spændende hvem der skal 
stå for årets heks!  
   
Havevandringer / Hækpolitiet  
Selvom det ER en træls tjans at tjekke haver, er det også dejligt bekræftende at se 
mangfoldigheden i hvordan vi holder vores haver :-)  
Og det ser også ud til at vi har fundet en god ordning med at få en gartner til at gøre arbejdet 
færdig, hvor haveejere ikke selv får det gjort.   
Det er SKØNT når man kan se at der er gjort en indsats for at få det hele klart til vi kommer, så vi 
ikke skal spilde hinandends tid og energi på at skulle rende tilbage til de samme haver igen og 
igen. I kan jo allerede nu se i de udsendte kalendere, hvornår at årets havevandringer er sat til.  
   
Fodboldbane mm.  
Fra at vi de seneste par år har haft en mellemting af en græsplæne og en pløjemark, har vi nu en 
stor dejlig græsplæne, som er drænet og næsten lige og med to nye tjekkede mål. Der ER 
allerede dejlig aktivitet omkring, men lad det endeligt udvikle sig og kulminere med 
"SøvangCuppen", som forhåbentligt kan blive en tilbagevendende tradition. Jeg håber også at vi 
en god aftale med en der kan hjælpe med at slå og holde plænen hele sæsonen.  
   



Arbejdsdage  
Det er dejligt at mærke at der ER havefolk (udover bestyrelsen) som ønsker at hjælpe med til at 
løse de fælles opgaver. Og igen i år vil vi arrangere nogle fælles arbejdsdage (den første er 
allerede om en uge), som vi håber at der vil være stor opbakning til. I bestyrelsen vil vi meget 
gerne være med til at sikre succes på arbejdsdagene ved at foreberede arbejdet, men succesen 
afhænger af medlemmernes opbakning og fremmøde. Så dette er en slet skjult opfordring til at 
møde talstærkt op til de planlagte arbejdsdage (tjek jeres kalender)  
   
Klubhuset  
Vi er så heldige i vores H/F at vi har et rigtig flot og godt fælles hus, et klubhus. Det er frugten af 
at der for år tilbage er mange havefolk der har lagt en masse gratis arbejde og energi i at få det 
op og stå, få renoveret huset, og bygget til, så det blev optimalt til vores brug. Så man kan jo 
sige at det er lidt af en loppetjans vi har nu, nemlig blot at vedligeholde det vi har! Behovet for 
huset er ganske tydeligt, og det er dejligt at se det brugt til både bordtennis, banko, møder og 
fester, men også at fastelavnstøndeslagning, nytårfest og sågar en filmklub, er noget der kan 
samle os i klubhuset. Dertil kommer også kælderen, som stadig holder ud og kan tilbyde både gas 
til vandvarmeren, og slik og drikkevarer til ganerne. Tak til alle der er med til at bakke op om 
aktiviteterne!  
   
Sommerfest / Høstfest / Børnefest  
Det er vist blevet en ny og populær tradition at vi "slår det hele sammen" og laver én stor fest i 
sensommeren.  
Både i 2005 og i 2006 var det en stor succes, med hoppeborg og lege, med fællesspisning ved 
grillerne, cirkus-show og fest med dj og levende musik.  
En kæmpe stor tak til alle de som bidrog med deres talenter og engagement.  
   
Trommefesten / DrumSpot  
Skønt at en så atypisk haveforenings- aktivitet som en fest med temaet "Trommer for fred" har 
kunnet udvikle sig til at være en fest for både trommefreaks og venner fra omegnen, men også 
rigtig mange af haveforeningens medlemmer.  
Og som vi senere på mødet skal høre mere om, ovenikøbet kunne skabe et kontant overskud der 
kan hjælpe til aktiviteterne i haveforeningen.  
   
Det nye areal  
Og så er der noget de fleste nok har bemærket, nemlig at vi har indgået en "0-kroners 
forpagtningsaftale" om hele det areal langs haveforeningen, hvor Åby rensningsanlæg tidligere 
havde deres slambassiner. Der har været en del snak om hvorvidt det er en "forureningsgrund" 
eller hvad. Faktum er at der er lavet en lang række test i 90'erne som konkluderede at på en 
skala fra 0-5 (5 er 100% ren jord) ligger arealet med et "4 tal". Det betyder at man ikke kan 
anbefale at dyrke spiselige afgrøder på arealet, men omvendt er det så rent at man lovligt kan 
anvende det til børnelegeplads eller lignende.  
Vores aftale med kommunen tager udgangspunkt i at arealet skal henligge som det gør, ganske 
uforandret... Men hvis vi har nogle gode ideer så er vi altid velkomne til at tage en snak med 
(Natur og miljø-)forvaltningen om dem! Vi har allerede aftalt (og fået deres billigelse til) at vi vil 
etablere nogle "oplevelsesspor" (slåede stier) på området.  
Husk vores navnekonkurrence; hvad skal arealet kaldes? Giv dit bud til bestyrelsen i god tid inden 
sankthansfesten hvor vi kårer vinderen, og hvor præmien samtidigt vil blive offentliggjort!  
   
Havebladet  
Efter at radaktøren stoppede (for at hellige sig jobbet som formand) har det været lidt svært at 
holde liv i havebladet. Så det er dejligt at opleve at der i dette forår igen er kommet liv i bladet. 
Der er dog stadig masser af plads til flere medlemmers bidrag med både sjove historier og tips til 
havearbejdet mv. Skal vi være helt ærlige så er det MEGET småt med bidrag fra medlemmerne, 
så "spids pennen, og kom iagng" der er også plads til bidrag der har form af andet end ord i en 
artikel... Det kunne jo være et flot foto, en tegning et digt eller andet.  



   
Hotspot  
Det nye initiativ med en fælles internetforbindelse som vi deler trådløst i haverne er blevet den 
forventede succes!  
Det optimistiske budget forudså at der ville være 40 haver med efter 1 år. Vi kan konstatere at 
der p.t. er 38 tilmeldt og 1 ny på vej...  
Også økonomisk ser det rimeligt ud, og haveforeninegn kan forvente at få start-etableringslånet 
på 15.000,- tilbage i efteråret, ganske som planlagt...  
Og rent teknisk er vi lige trådt ind i en 'ny æra' med nyeste udstyr og optimale betingelser for at 
have både sikkert og ultra hurtigt bredbånd til meget billige penge!  
Om vi så skal sætte dobbelt så mange haver på nettet, så klarer vi også snildt det!  
   
Tak til Duerne  
En stor tak skal lyde til de mennesker som gennem mange år har holdt liv i vores "duehus". Det 
gælder både Kirsten Sømod fra "Duerne", som har stået for at holde åbent i hele 
sommersæsonen, og til Dok-Erik fra "lørdagsklubben" som holder liv i huset i vintersæsonen, men 
også til alle de der har været omkring og hjulpet og bakket op.  
Nu er det så spændende at se hvad vi skal bruge faciliteterne til fremover. I bestyrelsen er vi af 
den opfattelse at det ikke er os der skal komme med initiativer, men at vi skal koordinere og 
facilitere at medlemmernes ønsker kan realiseres bedst muligt! Så det er altså op til JER 
medlemmer at komme med gode ideer til aktiviteter mv. i Duehuset. Så skal vi i bestyrelsen nok 
hjælpe med at prioritere og skabe rammer for at så mange gode ideer som muligt kan realiseres!  
   
Tak til den afgående kasserer  
Mange tak for indsatsen til vores afgående kasserer Jesper Kriegbaum. Det har været en stor 
udfordring for Jesper at få det hele til at køre, og det var ikke let at overtage efter en perfektionist 
som Kaj Telling. Men Jesper har gjort det rigtig rigtig flot, også selvom det har taget utallige timer 
at få overblikket over alle os mere end 100 haveejere, med hver vores haveleje, 
skortstensfejning, vandforbrug og meget mere. Jeg håber at det skal lykkes at finde en god 
afløser for Jesper på mødet i dag!  
   
Tak til bestyrelsen  
En stor tak til alle mine kolleger i bestyrelsen for det store engagement der er lagt i at få vores 
forening til at køre optimalt.  
.. og tak for indsatsen til Ole, Cecilie, Anne Marie og Mads som alle har været med i 
bestyrelsen indenfor det seneste år, men som af forskellige årsager har trukket sig fra 
samarbejdet. ... og dertil følger selvfølgeligt en tak til suppleanterne Anders, Alan og Mikael som 
trådte til da behovet opstod.  
   
Tak til medlemmerne  
.. for at være med til at vi har en haveforening med god energi et højt niveau på fælles-aktiviteter 
mv. Tænk at vi har 10-15 'undergrupper' og arbejds/interesse fællesskaber i vores forening. Det 
er ikke underligt at folk der kommer forbi herude bliver imponerede (og lidt misundelige) over de 
mange aktiviteter og vores fællesskab i vores lille oase ved Brabrandsøens bredder.  
   
Visiones og idé dag  
Til sidst vil jeg nævne at vi i februar havde stor glæde af at vi i bestyrelsen holdt en "visionsdag" 
hvor vi gav os selv lov at "tænke lidt længere" og snakke om værdier og fælles mål mm. Vi kunne 
også godt tænke os at lave en mulighed for at vi alle i haveforeningen kunne tage del i en sådan 
"visions- og idé dag" eller hvad den nu skal kaldes. Og vi håber at komme med et udspil i løbet af 
sæsonen på hvordan vi kan gøre det helt konkret. I må meget gerne også hjælpe os med at give 
lidt tilbagemeldinger på om det er noget i har lyst til at være med til!  
   
Mads Bischoff  
Formand, H/F Søvang  


