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Fra: H04 Klaus Viggers 
Sendt: 3. januar 2023 22:31
Til: sammen@hfsovang.dk
Emne: Referat af bestyrelsesmøde den 3.1.2023

Referat af bestyrelsesmøde HF Søvang 3.1.2023 

1. Løbende sager:
1. Græsklipning: Vi udlejer vores græsslåmaskine med fører, til græsslåning ved nogle af vores naboer. Vi sætter prisen

op således driften af vores maskine løber bedre rundt. Prisen bliver sat til 200 kr. i timen. Tak til Lars 93 for det store
arbejde der lægges i vedligehold i vores grønne områder.

2. Mads 98 og Tine 32 vil gerne stå for arbejdsdagene igen i 2023. Tak for det store arbejde i 2022 og tak for at i vil
fortsætte i 2023.

3. Det er fedt at der blev taget initiativ til nytårsfest samt at der er ryddet pænt op efterfølgende.
2. Fælleshuset:

1. Det er rigtig godt at der er medlemmer her fra Søvang der gerne vil færdigetablere Fælleshuset. Chresten 43, Anna 18,
Cecilie 57 og Noah 73 vil fortsætte arbejdet. Der lægges vægt på at køkkenet kommer til at fungere. Bestyrelsen ser
frem til at høre fra gruppen og vi håber der kommer et budget på færdiggørelse af køkkenet.

2. Der mangler færdiggørelse af ydervægge og tag på Fælleshuset. Såfremt nogle medlemmer har energi til at arbejde
med dette, vil det være velkomment.

3. Så længe Fælleshusets køkken ikke fungerer, afkræves der ikke betaling for leje af Fælleshuset.
3. Lokalplansarbejde:

1. Vi har bedt om 3 pladser i lokalplanarbejdet vedr. de områder der skal udvikles omkring HF Søvang.
2. Der er inviteret til stormøde den 11.1.2023 kl. 19.00 i Duehuset, omkring lokalplanarbejdet. På stormødet er det

bestyrelsens mål at vi giver et mandat til de deltagerne fra HF Søvang i lokalplanarbejdet.
3. Den 26.1.2023 kommer den store arbejdsgruppe der består af bygherre, kommune og lokale interessenter på besøg i

området der vedrører lokalplanen samt HF Søvang.
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