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Referat af bestyrelsesmøde i HF Søvang den 4.5.2022 
Deltagere, Jesper, Dan, Anne Mette, Jon, Henning og Klaus 

1. Evaluering af Generalforsamling den 30.04.2022: Bestyrelsen er kede af, at der ikke er flere Søvangere, der vælger at deltage i
Generalforsamlingen. Bestyrelsen er også kede af at mange oplever at der er en dårlig stemning på Generalforsamlingen.
Bestyrelsen vil gerne, at vi fremadrettet har en anden form for mødeafvikling. Vi overvejer at invitere en ekstern mødeleder og vi
overvejer andre måder at drøfte indkomne forslag på. Vores mål med dette er at vi har en åben debat om de indkomne forslag
hvor der er mulighed for at flere Søvangere oplever sig involveret.

2. Vi vil bestræbe os på, at der udarbejdes en fysisk årskalender som kan hænges op. Kalenderen udarbejdes af bestyrelsen på
årets første bestyrelsesmøde. Udsendes i forbindelse med forårets haveleje.

3. Der er behov for at der melder sig Søvangere til at at deltage i at arrangere årets sommerfest den 13.8.2022. Jon vil gerne
deltage i en gruppe, der vil være med til at arrangere sommerfest. Kontakt Jon hvis du gerne vil deltage i at arrangere
sommerfest. Hvis vi skal have en sommerfest, er det vigtigt nogle melder sig til at deltage i planlægningen op opsætningen.

1. Derudover vil vi gerne, at nogle Søvangere deltager i hvorledes vi samarbejder med kommunen om udvikling af arealet ved
siden af Englemarken. Der kommer særskilt invitation fra Jesper herom.

2. Onsdag den 11.5.2022 inviteres til møde i det nedsatte byggeudvalg. Vi mødes i duehuset kl. 19.30.

3. Der er 2 indkomne byggesager:
0. Nr 39. Der ønskes husrenovering og opførelse af udestue indenfor de lovlige 50 + 15m2. Godkendt.
1. Nr. 49. Der ønsket udvidelse således huset er 50+15 m2. Godkendt.

4. Have 80 er til salg. Der har pt. Ikke været købere der er klar til handel.

5. Der pågår et arbejde om revidering og eventuel udarbejdelse af regler for venteliste, salgsprocedure. PT deltager: Claus 7, Anne
Mette 51, Como 28, Jon 55, Jesper 45.

6. Paratbar: der er pt. ikke Søvangere, der er klar til at stå for Paratbaren. Bestyrelsen undersøger mulighed for køb eller leje af øl-
sodavands-automat. Lejeudgiften for automaten skal financieres af overskuddet fra Paratbaren. Henning arbejder med at
indhente tilbud.

7. Lokalplansarbejde. Når vi kender tidsplanen udsendes den til alle og der bliver etableret en arbejdsgruppe. Når vi hører om nye
initiativer fra kommunen eller fra entreprenøren tager vi kontakt og fremfører vores holdninger.

8. Kommende bestyrelsesmøde er den 1.6.2022. Byggesager for sommeren 2022 kan behandles på dette møde Næste møde
herefter er den 10.8.2022.
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