
 
 

Bestyrelsesmøde 2. marts 2021 på zoom 
Tilstede: Jesper N, Dan, Anne Mette, Jon og Lisbeth 

 

Løst og fast 

Dan have 15 er i gang med at konstruere et stort shelter på 8 kvadratmeter til Englemarken. Når 
det er klar til at stille op, inviterer han til byggedag for alle interesserede. Der skal også dannes en 
sheltergruppe, der aftaler brug og pasning af pladsen. Dan indkalder, når han er klar. Alle er 
velkomne til at melde ind. 

Dan have 15 har skaffet en del brædder og materialer til at byggeprojekter på legepladsen. De vil 
blive lagt på lager mellem fodboldbanen og legepladsen hen over sommeren. 

Der er 12 nye frugttræer på vej til Englemarken. 

Køb af ny plæneklipper undersøges stadig. Den gamle kan godt holde til sæsonopstart. 

Bjørn har fået bevilliget isoleringsmaterialer til petanque lokalet. 

Der er sat Nærboks på vores første parkeringsplads. Vi ved ikke, hvornår den bliver gjort aktiv, så 
man kan vælge at få sine pakker der. 

Generalforsamling 

Datoen den 24. april er nok for tidlig til at alle begrænsninger på forsamling er ophævet. Derfor 
foreslår vi alternativt den 5. juni til generalforsamling. Hvis det mod forventning er muligt, holder 
vi det naturligvis den 24. april. 
Inden generalforsamlingen vil vi afholde online møder om byggereglerne og regnskab og budget, 
så vi hurtigere kan komme igennem generalforsamlingen. 
De to punkter skal vi nå på mødet. Derudover skal vi have sat arbejdet med salgsreglerne og 
venteliste i gang, så det kan behandles på efterårets generalforsamling. Den grønne gruppe, som 
har arbejdet med solceller og elbiler i Søvang, fremlægger deres arbejde, og vi vil høre, om der er 
opbakning til en gruppe, der arbejder med en langsigtet vision for et bæredygtigt Søvang på langt 
sigt. 
Der skal afholdes valg til bestyrelsen, så overvej gerne på forhånd om du har lyst til at være med. 

 



Kogræsserlaug på Sølyst 

Der sker en del ændringer på Sølyst, og en del af deres område skal naturplejes af kvæg. Nogle 
søvangere er interesseret i at danne et kogræsserlaug. Vi diskuterede, om det skulle være en 
Søvang ting, også for strategisk af koble haveforeningen tættere på Sølyst nu den nye bydel vokser 
op rundt om os. Men det blev opgivet, fordi det ikke kan vente til efter generalforsamlingen. Hvis 
du er interesseret i at være med, så henvend dig til Jesper N. 

 

Høring om ishus hos Kromann 

Dan har den 19. februar sendt høringsmateriale omkring byggetilladelse til ishus og lager på 
grunden Sylbækvej 32 rundt på mail. Først efter at have rykket kommunen, har bestyrelsen fået 
den officielt den 22. februar med svarfrist den 1. marts. Den har vi fået rykket til den 8. marts, så 
både bestyrelsen og de enkelte haveejere kan nå at skrive deres kommentarer til en sådan ny 
nabo. 
Bestyrelsen indsender et svar, hvor vi specielt er imod den øgede trafik på Sylbækvej, som vi de 
sidste mange år har kæmpet med at holde hastigheden nede på og i det hele taget begrænse 
trafikken. Det er jo specielt at Sylbækvej deler vores forening i to dele, men at vores børn ikke altid 
tænker på at Sylbækvej er mere farlig en havevejene. 
En fremtidig bekymring er jo også den øgede trafik fra den nye bydel på Arlagrunden og 
Listefabrikken. 
Men både vi og mange medlemmer var sidste år glade for ishuset og bliver det sikkert også i 
fremtidien. 
Vi påpeger også, at vi er utilfredse med ikke at blive inddraget og hørt, men kun hører om det 
tilfældigt. Vi vil gerne mødes med kommunen og Kromann om fremtidig planer. 

Bestyrelsen opfordrer de enkelte haveejere til selv at skrive, hvis de har en mening om byggeriet. 
Flere har allerede sendt ind. Det gælder nok især Tjørnevej. Men trafiksikkerheden for børn og 
andre bløde trafikanter gælder jo os alle. 

 

 

 

 


