
Referat fra bestyrelsesmøde  

1.onsdag 5.5. 2021 
STED: kl. 19.30 
Til stede: Lisbeth, Dan, Klaus, Anne Mette, Jesper 
Afbud: Jon 

Dagsorden: 

1. OBS på Generalforsamling den 5.6.2021. Vi regner med at vi samles i 
Fælleshuset. Deltagere forventes at møde med en negativ test. Der 
etableres mulighed for at følge mødet virtuelt. 

2. Aarhus kommune kommer i løbet af sommeren, på besøg i HF Søvang, for at vurdere 
hvorvidt, vi har bevaringsværdige træer her i HF Søvang. 

3. Fra 1.6. må der lægges træ til Sankt Hans bål. Samme sted som bålet plejer at være. 
4. Bestyrelsen vil gå i dialog med firmaet “Domis”, der vil bebygge vores nabogrunde, for 

at få indflydelse på hvorledes projektet udformes. 
5. Der er pt. ikke frivillige der er klar til at arrangere en pinsefest. Hvis der er nogle 

medlemmer, der vil stå for at planlægge en fest, skal man være velkommen. 
6. Der er vurderet 2 haver, der bliver sat til salg, når havelejer udarbejder opslag. Have 

77 og 39. Haverne bliver sat til salg i den kommende uge. 
7. Der afholdes møde i Arbejdsgruppen der udarbejder nye byggeregler - hvor alle er 

velkomne. Dagsordnen er at udarbejde “stemmeseddel” til Generalforsamling. Dato for 
mødet er den 17.5. kl 19.00. Mødet afholdes i Fælleshuset. Der vil være mulighed for 
at deltage i mødet online via Google meet. For at deltage i Fælleshuset, skal man 
kunne fremvise en negativ test. 

8. Der er bestilt ny plæneklipper, den kommer indenfor den kommende uge. 
9. Til orientering fremsendes vedhæftede ansøgning til NRGI. (NRGI afsætter en pulje 

penge til at støtte energivenlige formål): 
Udkast: Ansøgning om støtte fra NRGIs Værdipulje (frist 14. maj) 

Haveforeningen Søvang i Åbyhøj har 104 haver og to fælleshuse. I alt omkring 200 
mennesker. Vi har mange aktiviteter fordelt over hele året, bl.a. musik, folkedans, 
strikkeklub, bordtennis, boldbane, fælles frugttræer m.m. De fleste af medlemmerne 
kommer i foreningen året rundt. 

Nu vil vi gerne med på den grønne omstilling og søger i den forbindelse om et tilskud på 
33.400 kr. til etablering af en ladestander med to udtag og et solcelleanlæg på taget af 
det største fælleshus, Klubhuset.  

Vi har fået et tilbud fra Viva Energi på 12 polykrystallinske solcellepaneler og en inverter 
for 43.650 kr. inklusive montering. Et tilbud på opsætning på parkeringspladsen ved 
Klubhuset af en ladestander med to udtag fra Clever beløber sig til 23.165 kr. 

I 2020 var det årlige strømforbrug i Klubhuset 6.421  kwt. Hovedparten gik til to 
varmepumper, som var tændt i vinterhalvåret.  

Med en ladestander regner vi med at få et mere jævnt el-forbrug over hele året. P.t. har 
vi kun én elbil-ejer i foreningen. Men en ladestander ventes at lokke flere medlemmer 



til at skifte til elbil - og vi håber, at solceller på Klubhuset vil inspirere flere til at få 
solceller på taget af deres havehuse. 

10.  


