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Dato 24.06.2017 Deltagere Flemming Jensen 

 
Birthe O. Hald 
Thea Weis 
Jeannie Vogt 

Tid Kl. 10:00 – 14:00  

Sted Hos Thea have 46  

   

Indkaldt af Thea Weis  

   Afbud  
Frank Wegner 

 

 

 
Bestyrelsesmøde Solvangen 

 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt med den tilføjelse, at ved henvendelser fra haveejere vil standardsvaret være, 
at de får svar efter det  næste bestyrelsesmøde. 
 
2. Økonomi 
 
Jeannie fremlagde kontooversigt. Fremadrettet vil kontoudtog blive opstillet, så saldo for de enkelte konti 
tydeligt fremgår. 
 
I forbindelse med opkrævning af haveleje skal 5 haver  have en ekstraopkrævning på 1000 kr i forbindelse 
med vandåbning 
 
 
 
 
 
3. Status på byggesager 

● Have 101 
● Have 115B 

 
Udgået da byggeansvarlig er sygemeldt 
 
4. Status på haver 

● Have 49 
 
Vores anbefalede brev er kommet retur. Formanden henvender sig til haveejeren for at få lejemålet 
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ophævet.   
 
 
 
5. Status på Hjemmesiden/Solstrålen 
 
Der kommer en Solstråle efter den officielle havevandring i slutningen af juli/ begyndelsen af august. 
 
Birthe kontakter en hjemmesidekyndig, så vi kan få lavet en ny hjemmeside på samme domæne.  
 
6. Status på Vand/grønne områder 
 
Flemming har kontaktet gartneren vedrørende skråningen. Der er sået blomsterfrø igen, men der kommer 
til at gå tid, inden der kan gro blomster pga. meget ukrudt.  
 
 
7. Status på arbejdsopgaver 

● Møde i SOFO 
 
Flemming og Thea går til mødet på tirsdag. Der vil bl.a. blive drøftet: trafikskilte, nyt skilt ved asfaltvejen, 
kloakering, fælles legeplads og fælles affaldsordning. Vi har gennemgået dagsordenen og er enige om at 
afvise en fælles legeplads. 
 
 
8. Status på meddelelser  

● Jubilæumsfesten: Flemming har deltaget i møder med festudvalget for at hjælpe. Der er møde igen 
d. 25.6. Flemming og Thea deltager.  

● Opsigelse af køkkencontainer (Oldjorden): Vi har modtaget en opsigelse af Oldjordens tilskud til 
Solvangens køkkencontainere. Hvorvidt vi skal indgå en ny aftale vedrørende containere med 
Oldjorden vil afhænge af en evt. aftale om fællescontainere i SOFO.. Thea sender et pænt svar til 
Oldjorden. 

● Indstilling af præmiehaver: Bestyrelsen går en runde og finder minimum 6 haver, vi vil indstille til 
præmie. Thea sender indstillingerne til kredsen. Bestyrelsen drøftede evt. deltagelse i 
præmiefesten. Da der ikke er taget en beslutning om deltagelse i præmiefesten, bliver 
præmiehaveejere ikke tilbudt at deltage i år. Bestyrelsen vil stille forslag herom til næste år.  

 
 

9. Eventuelt 
 
 
 
 
 


