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Referat   
   
 

Dato 21.04.2016 Deltagere Anita Graversen 

Flemming Jensen 

Frank Wegner 

Thea Weis 

Tid Kl. 17:30 – 20:00 

Sted Hos Flemming, have 103 

  Fraværende Jeppe Rørsgaard 

 

 

   

 

 

 Bestyrelsesmøde Solvangen 

 

Dagsorden 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
Referat godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Status på økonomi 
Anita gennemgik foreningens økonomi, alt ser fint ud, men grundet at dræning er i gang overføres der 
likvide midler fra egenkapitalen til driftskontoen, hvilket blev besluttet på generalforsamlingen. 
  
3. Status på byggesager 
Der er på nuværende tidspunkt ingen nye byggesager, men der følges stadigvæk op på de 2 byggesager 
som allerede har fået tilsendt brev angående deres byggesag. 
 
4. Status på haver 
Der er 7 haver sat til salg, hvoraf de 4 er vurderet færdig og fremvises til ekstern venteliste d. 29. april. 
Status på ventelister er at 46 har betalt rettidig pr. 31. marts 2016, ventelisten er dags dato på 68. 
Bestyrelsen var enig om at udarbejde et tillæg til salgdokumenterne, der omhandler at købe som beset. 
  
5. Status på Hjemmesiden/Solstrålen 
Hjemmesiden opdateret. 
Der arbejdes på den første udgave af solstrålen, som skal indeholde følgende: 

 Hilsen fra formanden 

 Containerplan 

 Havevandring/grill 

 Kloakering/dræn 

 Nye regler angående bygninger fra før 1. juli 2014 

 Arbejdsweekend 
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6. Status på Vand/grønne områder 
Arbejdet med dræn er afsluttet, bestyrelsen afventer nu at se resultatet, når vi kommer hen på sæsonen. 
Der arbejdes med skråningen, hvor bestyrelsen skal indkalde til arbejdsweekend. 
Grundet gravning til indlægges af strøm til diverse haver, har nogle af vores havestien taget skade, 
Flemming har kontaktet de ansvarlige og havestier repareret, dog er der stier som kunne trænge til lidt 
stabilgrus, dette vil blive gået efter. 
Haveforeningen har fået et godt tilbud angående lægning af store sten som blev besluttet på 
generalforsamlingen. 
 
7. Status på arbejdsopgaver 
Vi får lavet nye stænger til skraldeskuer, Anita får et tilbud på en løsning, der var enighed om at vente med 
at lave nye skraldeskure, indtil vi ser hvor mange der tilmelder sig arbejdsweekend, for bliver det en succes, 
vil vi gøre det samme med de nye skraleskuer. 
 
8. Status på meddelelser 
Der var enighed om at skrive til et havemedlem angående vedligeholdelse af have samt hus.   
 
9. Nye mødedatoer 
4. og 5. juni 2016 indkaldelse til arbejdsweekend, senest tilmelding d. 21. maj kl.12:00 
9. juli 2016 havevrandring med invitation til grillhygge bagefter 
10. juli bestyrelsesmøde 13:00 – 15:00  
 
10. Eventuelt 
Intet. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Referent/Godkendt     

     

     

Formand 

Thea Weis 

 

    

     

 

Godkendt   Godkendt  

     

     

Bestyrelsesmedlem  

Flemming Jensen 

  Kasserer  

Anita Graversen 

 

     

  
Godkendt   Godkendt  

     

     

Næstformand  

Frank Wegner 

  Bestyrelsesmedlem 

Jeppe Rørsgaard 

 

   Fraværende  
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