
Referat bestyrelsesmøde den 3. November 2021 
Til stede: Dan, Martin, Annemette, Jon, Klaus, Jesper og Lisbeth 

1. Ansøgning om Basket mål 
Bestyrelsen har fået en ansøgning fra Anna have 5 om et basketbold mål. Det er 
bestyrelsen positiv overfor, men vil gerne høre mere om, hvor den skal opsættes, af hvem 
og pris. 

2. Byggeansøgning om orangeri i have 55 
Vi vil gerne mødes med Anna for at gennemgå ansøgning. Dan og Jesper deltager fra 
bestyrelsen. 

2a. Ansøgning om skur i have 22 er godkendt. 

3. Havesalg 
Have 39 er solgt og handles søndag den 7. november kl. 16.00. 

Have 2. Der er interesserede køber på ekstern venteliste:-) 

4. Vandure 
Vandurene på hvert havelod tilhører haveforeningen. Skal et vandur udskiftes henhører 
udgiften under HF- Søvang. Det påhviler hvert medlem at holde øje med at uret virker. 
Såfremt det ikke virker skal der gives besked til kasseren. Såfremt uret er defekt betales 
vandforbruget som i det forgangne år. 

5. Generalforsamling, den 13.11.2021, dagsorden og bilag kommer på mail, samt 
foreligger på papir til GF. 
Forslag til dirigent: Jesper Kriegbaum 46 

Forslag til referent til GF: Torben 75 

Beretning til GF. Jesper udarbejder forslag som rundsendes til bestyrelsen til godkendelse. 

Forslag til GF udsendes fredag den 5. november: 

- Byggeregler, 2 forslag  

- Hækplanter 

- Forslag fra “Grøn gruppe”. Forslag om solceller og lader til elbiler. 

Praktiske opgaver til generalforsamlingen: 

- Morgenmad samt opstilling - Lisbeth, Martin og Annemette 

- Sang - Jon 

- Frokost - Dan 

6. Sidste arbejdsdag - status 



Der var mange deltagere, herunder 4 ny opskrivninger på ventelisten samt 8 
genopskrivninger på ventelisten. 

7. Møde med advokat Bjarne Overmark den 25.10.2021, vedr. kontrakt. 
Lånemuligheder i bank og kontraktforslag fra kommunen, vil blive fremlagt som en del af 
beretningen på GF. 

Der vil ligeledes blive redegjort for forløbet vedrørende kommunikation med kommunen. 

Der vil på GF blive fremlagt forslag til svar på kommunens tillæg til kontrakt. 

Chresten som havde deltaget som observatør under mødet frem til dette punkt, ønskede 
at få ordet under dette punkts behandling. Et bestyrelsesmedlem ønskede Chrestens 
deltagelse til afstemning. Chresten forlod mødet under medlemmets argumentationen 
omkring afstemningsforslaget. De øvrige bestyrelsesmedlemmer nåede ikke at komme 
med deres indlæg herom inden Chresten beklageligvis forlod mødet. 

Referat Klaus have 4 


