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Referat   
   
 

Dato 16.07.2015 Deltagere Anita Graversen 

Flemming Jensen 

Jeppe Rørsgaard 

Frank Wegner 

Thea Weis 

 

Tid Kl. 18:00 – 21:00 

Sted Hos Flemming, have 103 

  Fraværende  

    

 

 

 Bestyrelsesmøde Solvangen 

 

Dagsorden 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt med tilføjelse af sociale arrangementer under punkt 7. 
 
2. Status på økonomi 
Vi har brugt 30.000 kr. mere i år, end vi havde på samme tidspunkt sidste år. Dette skyldes hovedsagelig, at 
vi har brugt en del mere på grønne områder, og nogle opstartsudgifter til bestyrelsen (telefoner, computer, 
etc.).  
 
3. Status på byggesager/byggeansøgninger 
Vi har kontrolleret soklerne på have 47, og det ser fint ud.  
Have 115b, Frank skal op og checke højden. 
Have 18 er godkendt forkert af Kredsen i 1980. Der er for kort til skel, de får dispensation. 
Have 29 har til udgangen af 2015 med at få bygget færdig.  
 
4. Status på havesalg/venteliste 
Vi har solgt 9 haver og 2 er på vej.  
Vi er 55 på ventelisten og 4 på den interne. 
 
5. Status på Hjemmesiden/Solstrålen 
Jeppe er i gang med at rydde op i dokumenterne, der ligger ”bagved”. Det tager længere tid at sætte sig ind 
i, end han havde regnet med, så vi aftalte, at han kun lægger de vigtige dokumenter op, og så rydder op i 
vinterhalvåret. 
Jeppe er gået i gang med Solstrålen. Flemming laver lidt om havevandringen, Jeppe skriver noget om 
parkering på Kirkestien, Åben Havedag og vores Facebookside. evt. et socialt arrangement. 
Thea skriver noget om havesalg. 
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6. Status på Vand/grønne områder 
Vi har brugt mange penge på at få de grønne områder sat i stand. Vi mener, det har helt klart været 
pengene værd.  
Flemming går dem igennem sammen med Mette. 
Der har ikke været det store med vand indtil nu. Der er stadig haver, der har dræn problemer. 
 
7. Status på meddelelser og opgaver 

a. Bookning af lokale til GF 2016. 

Generalforsamlingen bliver den 19. marts, da påsken falder sidst i marts. 
b. Repræsentantskabsmødet 10. juni 2015. 

Vi har fået svar fra Århus kredsen ang. fortrydelsesret ved køb af kolonihavehus. Vi må selv om, 
vi vil lægge det med i salgsmappen. 

c. Orientering fra mødet med vurderingsudvalget. 

Det var et godt møde, hvor løst og fast blev vendt. De har brug for en telefon, og der bliver nu 
indkøbt en. 

d. Flemming overtager Jeppe’s opgave med de bevaringsværdige træer. Fremover bliver det 

varetaget af Flemming og Frank. 

e. Vi arbejder på en tur til Tyskland. 

f. Åben Havedag. 

Det var en stor succes med 19 tilmeldte haver i Oldjorden, Frydenlund og Solvangen. Der var op 
til 19 hold besøgende i nogle haver. 

 
8. Opfølgning på havevrandring samt grillhygge 
Det var en fornøjelse at gå havevandring – der var kun bagateller at lægge mærke til. Grillhyggen var en 
meget stor succes – der kom rigtig mange mennesker. Det gentager vi næste år. 
 
9. Eventuelt 
Diverse løs snak. 
Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 9. september 2015, kl. 17:30 hos Flemming. 
 

 

 

 

 

 

Referent/Godkendt     

     

     

Bestyrelsesmedlem  

Jeppe Rørsgaard 

 

    

     

 

 

 

Godkendt   Godkendt  

     

     

Bestyrelsesmedlem  

Flemming Jensen 

  Kasserer  

Anita Graversen 
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Godkendt   Godkendt  

     

     

Næstformand  

Frank Wegner 

  Formand 

Thea Weis 

 

     

 


