
HF Søvang referat (bestyrelsesmøde) den 3.6.2020 og den 8.6.2020 

 
1. Løbende sager.  

1. Der fremstilles et skilt til legepladsen, hvoraf det fremgår at legepladsen er til 

HF Søvangs børn og venner. Legepladsen bruges på eget ansvar. 
2. Vores genbrugscontainere, er ofte fyldte og der er brug for flere containere. 

Lisbeth tager kontakt til det selskab der tømmer containeren, for at få 

hyppigere tømning. Bestyrelsen opfordrer til grundig affaldssortering. 
3. Vores veje er ofte tætpakkede af parkerede biler og trailere. Bestyrelsen vil 

derfor henstille til at: 
1. parkering sker på vores parkeringspladser,  
2. Trailerparkering på trailer p-pladsen 
3. Gæsteparkering sker på vores p-pladser 

4. Fælleshusets renovering går støt og godt fremad. 
5. Der bliver leveret flis fra Natursamarbejdet, til afhentning for alle Søvangere. 

Nærmere info følger. 
2. Byggesager: 

1. Cecilie, nr 57 ansøger om tilladelse til byggeri af drivhus. Tilladelse givet. 
2. Anne Mette og Martin, nr. 51 ansøger om byggetilladelse til udestue. 

Tilladelse givet. 
3. byggevisionsmøde: 

1. Der indkaldes til møde i arbejdsgruppen på søndag den 14.6. kl 18.00. Alle er 

velkomne. Bilag er udsendt. 
2. Det færdige reglement kommer til drøftelse og evt. beslutning på 

generalforsamling. 
4. Generalforsamling: 

1. Der planlægges generalforsamling samme dag, som der inviteres til 

sommerfest, den 15.8.2020. Dagsorden følger. 
2. Der mangler medhjælpere til at arrangere sommerfest.  
3. Venteliste. Der arbejdes med en revision af venteliste. Der kommer forslag på 

Generalforsamling. 
5. Arbejdsdag: 

1. Der planlægges med arbejdsdag lørdag den 20.6. Anne Mette, Dan og Lisbeth 

står for arbejdsdagen. På grund af Corona/COVID19 er der ikke morgenmad 

men frokost der er afpasset efter COVID19. 
6. Sankt Hans. Bålet tændes kl. 20.00. Dan tænder bålet. Lisbeth taler med musikere der 

vil sørge for god musik til Sankt Hans aften. Medlemmer der måtte være inspireret til 

at hold en tale opfordres til at holde tale. 
7. Der er opsat skilt med blind vej ved kasernen samt et skilt med fodgængerovergang 

ved Duehuset. 
8. I forbindelse med salg af hus i foreningen og en eventuel købers optagelse af lån er 

bestyrelsen blevet præsenteret for lånevilkår af en bank, der ikke er forenelige med 

foreningens vedtægter, hvorfor disse er afvist. 
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