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Referat fra bestyrelsesmøde  

onsdag den 02. november og  
mandag den 7. november 2016 
 
STED: I duehuset kl. 19.30 
Til stede: Jesper 46, Jesper 45, Chresten 43, Runa 96, Inger 12, Rasmus 94. 
Afbud fra: Jon, Claus, thorkild 
 
Dagsorden 
 
1. Løbende sager 

 
Der har været hærværk og indbrud i have 90 
Vi ved med sikkerhed, at det er en gruppe unge somaliske drenge. Derfor skriver vi brev til 
de relevante somaliske foreninger med ønske om at afholde et møde, hvor vi vil diskutere 
hvordan vi kan løse problemet. 
 
Sidste arbejdsdag i 2016 
19 søvangere og 9 nye ventelisteansøgere deltog i arbejdsdagen. Der er nu 27 på 
ventelisten. Tak for det store engagement på arbejdsdagene i 2016. Vi er allerede ved at 
forberede opgaverne i 2017.  
I nærmeste fremtid offentliggøres ventelisten på hjemmesiden. Der oprettes et punkt: 
Ventelisten og procedurer, som beskriver rammerne ventelisten og hvordan vi anvender 
den. På denne side laver vi et link til en pdf fil med alle på ventelisten. Claus laver indholdet 
og Henning ligger indholdet ind på hjemmesiden. 
 
Status på kloakering (Runa) 
Alle må nu koble sig på den nye kloak. Når I gør det, er det vigtigt, at der ikke kobles 
regnvand på den nye kloak – afledningen af vand måles og passer det ikke med indtaget af 
vand kommer du til at betale for det. 
Tak til Lars Spring for hans store hjælp. 
 
Subwoofer i duehuset giver vibrationer 
Christina snakker med cafegruppen for at sætte en begrænsning på subwooferen i 
duehuset, så der ikke kan skrues op til maksimum bas. 
 
Asfaltering af Sylbækvej og projekt angående ændring af vej. 
Chresten vil gerne være koordinator for et projekt, der beskriver et ”torv” i krydset 
Sylbækvej / Flagvej og Søvej. Formålet er at regulere trafikken, så den bliver langsommere 
og der bliver et naturligt være område omkring krydset og duehuset. Er der nogen der vil 
være med i projektet? Kontakt Chresten på 23 45 20 53. 
 
Salg af huse 
Have 20 solgt til Morten 
Have 4 har trukket ønsket om salg tilbage 
Have 39 er blevet vurderet til 607.700 + eventuelt solcelle anlæg. Sættes på den interne 
liste. 
 
Fest i fælleshuset 
Fester hverdagsaftener skal altid annonceres i god tid og der skal udsendes sms. Der skal 
være ro fra kl. 23.00 på hverdage. 
 
 
 



H/F Søvang referat fra bestyrelsesmøde 07. november2016 Side 2 
 

 
julefrokost 
Der er julefrokost lørdag den 10. december. Er der nogen der vil være tovholder? Der er 
afsat 7.500. 
 
Bomme på vejene 
Undtagelsesvis kommer der ikke bomme på vejene denne vinter. Vi ønsker vejene køres til 
og der er mange der skal have håndværkere ind i forbindelse med kloakering. Jesper 
orienterer kommunen. 
 
Priser på de solgte huse i 2016 
Kommunen har bedt os udfylde et prisskema for årets hussalg. Dette er andre foreninger 
også i færd med. Formålet er at skabe synlighed om de meget forskellige priser på 
kolonihaver og herunder den meget store forskel i kvaliteten af husene. 
 

2. Byggesager 
Have 29. Er behandlet og gået tilbage til byggeudvalget der afholder møde med Tommy. 
Have 62. Der er byggestop på skur indtil der foreligger nye tegninger mm. 
Have 32: Tegninger godkendt under forudsætning af at der er minimum 2,5 meter til skel 
og 2 meter til eksisterende legehus. Det er ydre mål. 
 
5. Forslag fra medlemmer 

    Ingen 
     
Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 07. december kl. 19.30. 


