
Referat fra bestyrelsesmøde  

onsdag den 04. november 2020 
STED: I Duehuset kl. 19.30 

1. Den påkørte flagstang er erstattet med en ny. Den beskadigede flagstang saves til og 
sælges på vores Facebook side for kr. 300,-


2. Gennemgang af forsikringspolicer for HF Søvang. Lisbeth og Jesper taler med forsik-
ringsselskabet, med det formål at få gennemgået vilkår og priser.


3. Bestyrelsen holder møde med vores bank for at tale med dem om hvorledes vi bedst for-
valter vores økonomi.


4. Bestyrelsen vil tale med vores bank om hvorvidt vi sammen med dem kan etablere bedre 
lånevilkår for vores medlemmer.


5. Efterårets generalforsamling blev udsat på grund af CV19. På mødet var der planlagt 
drøftelse af nye byggeregler. Da dette møde således ikke blev afholdt, blev emnerne ikke 
drøftet. De byggeregler vi har nu gælder således fortsat. Vi kan pr. nuværende (på grund 
af CV19) ikke planlægge en ny generalforsamling. 


6. Bestyrelsen fortsætter uændret indtil vi kan afholde generalforsamling igen.

7. Bestyrelsen er i dialog med andre kolonihaveforeninger, der ønsker at forlænge sæsonen 

for, at afhjælpe smittespredning i forhold til CV19. Vi vurderer ikke, at denne udfordring er 
aktuel for os.


8. Bestyrelsen er i drøftelse med Aarhus kommune, for at få et overblik over foreningens 
samlede areal. Der er pt. Ikke fuldkommen overblik over hvilke arealer vi lejer fra kommu-
nen. Målet er at vi får dette overblik og der arbejdes videre med dette.


9. Vær opmærksom på at vores naboarealer er i udvikling, se artikel i Aarhus Stiftstidende: 
https://stiften.dk/artikel/mejeriet-og-listefabrikken-bliver-starten-på-ny-bydel-ved-bra-
brand-sø. Vi vil som forening involvere os i udviklingen af naboområderne. Vi vil således 
foreslå at der etableres adgangsmuligheder til Brabrandsøen udenom HF Søvang.


10. Torkil i have 17 har taget initiativ til “Grønne initiativer” i HF Søvang. Torkil har skrevet til 
alle på fællesmail. Bestyrelsen opfordrer interesserede til at deltage. Bestyrelsen vil som 
udgangspunkt gerne støtte grønne initiativer i HF Søvang.


11. Duehusgruppen har taget initiativ til at arrangere nye, indendørs arrangementer i vinter-
halvåret på en Corona-sikker måde. Derfor vil vi selvfølgelig overholde de nye regler om 
max.10 deltagere til arrangementer med lavt aktivitetsniveau, fx. møder, foredrag, systue, 
fremvisning af film og brætspil. De første arrangementer er på bedding: Syværksted 8. 
november, filmaften 13. november og brætspil 20. november. Duehusgruppen sætter pla-
kater på dørene til Duehuset og Fælleshuset med, at der højst må være 10 personer. 
Kommer der flere deltagere til et arrangement, skal den ansvarlige for arrangementet 
bede den/de sidst ankomne om at forlade lokalet. Skulle de mod forventning nægte det, 
bliver arrangementet aflyst. Bestyrelsen støtter op om de gode initiativer.


12. Arbejdsdag. På den sidste arbejdsdag fik vi bl.a. understøttet gulvet i Fælleshuset. Der 
var mange deltagere og vi fik udført en del opgaver. Ros til alle:-)  
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