
Bestyrelsesmøde, Søvang 4/10 
 
Tilstede: 
Claus, Jon, Chresten, Mads, Peter, Inger, Silke, Rasmus og Jesper på skype 
 

Dagsordenen er ryddet for alt uopsætteligt, for at skabe plads for debat og afklaring af 
kontraktforhandlinger og høringssvar. 
 
Mødet startede med at John (26) bad om at fremlægge sin sag. 
Han præsenterede flere ideer og tiltag mht. trailere i Søvang. Bla. at man skal skrive havenummer på sin trailer, 
at flytte trailerparkering til græsset mellem Petangueklub og den nye kompost, samt et forslag om at inddrage 
den trailer der har stået rigtig længe og som ingen vil kendes ved. 
Vi bad om forståelse for at vi ikke kunne forholde os til hans forslag i dag, og at det kunne være fint at han 
formulerede det skriftligt så vi kan tage det op i bestyrelsen senere, eller alternativt lave forslag til GF. 
 
Vi gennemgik følgende tre byggesager/problematikker: 
Have 36: 
Vi gennemgik tegninger, og kunne godkende byggeriet som en renovering af det oprindelige. 
Have 91: 
Chresten og Claus laver en ny vurdering i samarbejde med sælgeren Carl. Han skal sikres en rimelig/ordentlig 
pris. 
Have 65a: 
Gennemgang af vurderingsskemaet, Vi regnede os frem til at et tal der er meget tæt på hendes eget bud. 
Chresten og Claus får mandat til at lande en pris der ligner, eller ligger lavere. 
 
Ultra kort beslutningsreferat af snakken om kontrakt og høringssvar: 
Vi sætter advokat Foldschack på hold. Deres tilbud var 20.000 for en kontraktvurdering og 30.000 hvis det skal 
inkludere hjælp til høringssvar. (Chresten) 
Vi kontakter Bjarne Overmark fra Randers for tilbud på hhv. afklaring af juridisk status på oprindelig kontrakt, 
samt hjælp til udarbejdelse af høringssvar 
Rasmus kontakter Bonnez & Ziebe for tilbud på samme to scenarier. 
Det er væsentligt i valget af juridisk rådgiver, at vi føler os trygge ved at vi deler værdier. 
 
Vi ved endnu ikke hvem som deltager i mødet i Duehuset på søndag. 
Men vi snakkede om at man evt. skal lave en mødeform hvor der kun snakkes begrænset tid i plenum, og så 
f.eks. laves undergrupper som brainstormer på vinklinger i høringssvar, hvor vi fokuserer på at skabe mere 
åbne og fleksible rammer, og prøver at formulere nogle visioner for hvilke rammer der skal være for 
kolonihaveforeninger i fremtiden, altså formulere alt det som vi mangler i udspillet... 
 
Nyt bestyrelsesmøde næste onsdag (11/10) kl 19.30, hvor vi tager de punkter der er udskudt, og forbereder 
GF. 
 
/mads 


