Referat af bestyrelsesmøde i Solvangen, søndag d. 5. maj 2013
Tilstede: Hans, Poul, Anette, Dav og Jeppe.
1. Konstituering.
Hans står for affaldscontainere herunder køkkenaffaldscontainerne. Vi blev enige om, at vi
skal have en ekstra tømning i højsæsonen, Hans kontakter kommunen om det.
2. Have 98.
Dav orienterede om sagen. Ud over, at vi bliver ved med at få breve retur fra hende, viser
det sig, at hun også er i restance. Dav skriver til hende og får en gyldig adresse, og vi sender
hende en rykker. Hvis hun ikke betaler senest 1.juni, siger vi hende op.
3. Nye procedurer vedr. ventelisten.
Fremover sender Poul en mail til alle på ventelisten med dato og tidspunkt for fremvisning
af haven, så kan de, der er interesserede, møde op. Den, der har det laveste nummer på
ventelisten får haven.
Dav viser Poul, hvordan man opretter en mailgruppe.
(Ref. bemærkning: Vi glemte et enkelt scenarie – hvad hvis det laveste nummer siger ja med
det samme uden at ville se haven? Så skal de vel have haven, og et afbud sendes til resten?)
4. Solstrålen.
Jeppe skriver lidt om kloakering og snakker med marketenderen om en præsentation af dem
i bladet.
Hans skriver om skrald og container tidspunkter.
Dav tog vistnok kalenderen for årets gang i Solvangen.
Deadline for artiklerne til Solstrålen, er d. 19/5, så vi har lidt travlt.
5. Økonomi.
Anette orienterede, alt ser udmærket ud, dog bliver åbning af vand lidt dyrt i år.
6. Ordinære bestyrelsesmøder resten af året.
Tirsdag d. 11/6 kl. 19 hos Jeppe, Nygade 22, st. th, 8000 Århus C.
Onsdag den. 31/7 kl. 19, sted endnu ikke aftalt.
Torsdag d. 26/9 kl. 19, sted endnu ikke aftalt.
7. Havevandringer.
Dav og Jeppe tager den første havevandring d. 18/7 kl. 19.
Hans og Poul tager den anden havevandring d. 29. september kl. 10.
8. Havepræmier.
Jeppe og evt. Lotte checker haverne i løbet af juni måned og kommer med et oplæg inden d.
1/7.
9. Ud at spise.
Vi går ud og spiser d. 15/11 mellem kl. 18.30.

10. Møde med vandudvalget (Flemming) og vurderingsudvalget.
Vi indkalder udvalgene til møde tirsdag, d. 28/5 kl.19.
11. Ansøgning via Hans fra Pauli.
Pauli har mistet et ben og har derfor anskaffet sig en lille elscooter/bil. Den har lidt besvær
med at komme op ad den stejle bakke, og han søger derfor om at måtte lægge nogle fliser på
havegangen, så han kan køre til og fra sin have uden problemer.
Vi siger ja, under forudsætning af, at havelejerne, der vil komme til at have fliserne til at
ligge foran deres haver, accepterer det.
12. Evt.
Efter en kort snak om en manglende fælles følelse i haveforeningen, blev vi enige om, at
efterlyse folk til et fest/aktivitets udvalg, der vil arrangere f. eks. Åben Have, sommerfest,
udflugter el. lign.. Dav sætter en notits i Solstrålen.
Ref.: Jeppe

