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Haveforeningen Søvang af 1955

Fra: H04 Klaus Viggers <sovang@gaggle.email>
Sendt: 2. februar 2022 23:15
Til: sammen@hfsovang.dk
Emne: [sammen@hfsovang.dk] Referat bestyrelsesmøde den 2.2.2022

Dagsorden 02 februar 2022 kl. 19.30 

1. Der etableres p-plads for trailere mellem plejehjemmets hus og Duehuset. John Kent og Dan
arbejder med det.

2. John Kent vil fremadrettet samarbejde med Jon, sørge for at Søvangere er på HF Søvangs
Facebooks side.

3. Aftale med kommunen.
Hvad er der sket siden sidste møde. Der er ikke sket noget. Der har ikke været nogen
kommunikation med kommunen. Bestyrelsen mener fortsat at det vil være relevant at kontakte
en anden advokat end Bjarne Overmark omkring foreningens situation. Jesper og Klaus
kontakter andre advokater for at høre om vi kan finde en advokat der kan rådgive Søvangs
Generalforsamling.

4. Englemarken
Der er aftalt møde om fremtidig aftale den 21 februar kl. 17.00
Repræsentanter fra Aarhus kommunes afdeling “Smag på Aarhus” og “Drift og anvendelse”
kommer ud til os. Målet med mødet er aftale fremtidig brug af Englemarken og fremtidig sti fra
Sylbækvej til Brabrandstien udenom Søvang.

5. Mads har sendt rapportering til kommunen, vedr. “Smag på Aarhus” projekt. Status på
parkeringsplads ved plejehjemmets hus er at den snart er færdig.

6. Udviklingen af nærområdet. Sker der noget og hvordan indgår vi? Vi ved at Englemarkområdet
er friholdt af Lokalplansarbejdet. Lokalplansarbejdet går i gang i foråret 2022. Jesper arbejder
videre med afklaring af vores areal, særligt omkring arealet foran Sylbækvej 40 og
matrikelnummer 13A.

7. Hussalg. Have 52 er ikke blevet solgt. Jesper kontakter sælger af have 52 vedrørende
prissætning. Have 80 skal sættes til salg. Der laves en vurdering. Der er pt. 2 muligheder for
vurdering af huse:

1. Udgangspunkt i købspris minus 2% pr. år man har ejet huset + vedligeholdelse og evt.
forbedringer, ELLER

2. Udgangspunkt i husets m2 samt stand. Denne model vil blive anvendt såfremt man har
bygget til efter man har købt huset.

3. Disse 2 modeller kan IKKE kombineres.
8. Økonomi ved Lisbeth. Orientering om status for lejebetaling.
9. Der bliver arrangeret en fest i Søvang den 18.3, i Fælleshuset.
10. Paratbar. Der er underskud i baren – hvad gør vi. Hvem tager sig af paratbaren? Der er PT

ikke nogen der tager sig af baren. Jesper kontakter Chresten om han vil tage vare på baren.
11. Generalforsamling 30 april, kl. 10.00-15.00.

Forberedelse af generalforsamling. Hvem er på valg og hvem genopstiller. Jon, Dan og Martin er
valgt for 1 år (Juni 2021) og er dermed på valg på GF 2022. Anne Mette og Klaus er valgt for 2 år og er
dermed på valg i 2023. Jesper er valgt i 2020 og er valgt for 2 år og er derfor på valg på GF 2022.
Gunnar er på valgt som revisor 2020 og er på valg til GF 2022. Der er 3 suppleanter på valg på GF
2022.

12. Legeplads renoveringer. Dan er ved at bygge en drage og alle kan deltage ved henvendelse til
Dan.

13. Der er henstillet private genstande i kælderen under “Fælleshuset”. Bestyrelsen henstiller til at
man fjerner sine private genstande. Der vil blive ryddet op i kælderen i løbet af 2022.

14. Evt. 
15.
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