
Referat af bestyrelsesmøde 15.11.2013 
Til stede: Poul, Anette, Jeppe og Dav. 
Hans fraværende med afbud.  
 
1)  
Forsikringer.  
Vi har fået et tilbud på forsikringer fra forbundet i Kbh. Vi kan blive forsikret mod / for 
 

 Retshjælpforsikring 
 Bestyrelsesansvar  
 Underslæb / Netbank 
 Erhvervsansvar 
 Vurderings- og ankeudvalg 
 Kollektiv ulykkesforsikring 

 
for 5.845,- kroner i 2013-penge.  
Det har vi accepteret. Dav melder os til.  
 
2)  
Have 3.  
Lang og til tider ophedet diskussion om niveauet i Solvangen. Foranlediget af have 3’s ulovligt opførte 
scene, ulovligt opførte huse langs hæk og nyligt opførte terrasse uden byggetilladelse.  
 
Vi enedes om at kræve byggetilladelse på terrassen. Hvis det ikke imødekommes, skal den fjernes.  
Dav skriver brev til have 3.  
 
Grunden til, at vi ikke kræver scene og ulovligt opførte huse fjernet skyldes den besværlige retsstilling, vi 
som kolonihave befinder os i. Det er nærmest umuligt at sige folk op medmindre de ikke betaler havelejen.  
Samtidig er der i bestyrelsen en vis forståelse for forskelligheder blandt menneskene i Solvangen. Vi ønsker 
ikke at være rene paragrafryttere.  
 
3) 
Orientering om, at formanden og kasseren er skredet til opsigelse af have 81 pga manglende betaling af 
haveleje. Have 81 har i flere år næsten konsekvent betalt haveleje for sent og svarer ikke på henvendelser. 
Vi har mistet tålmodigheden. Den øvrige bestyrelse bifalder.  
 
4)  
Orientering om repræsentantskabsmøde.  
Aarhus Kommune vil låne haveforeningerne penge til kloakering. Udgiften betales solidarisk forstået som, 
at alle haveforeninger betaler det samme, dog udregnet efter forholdstal. Men det er altså lige meget hvor 
langt der er mellem havegangene eller fra pumpestationerne op til haven.  
Det nye er, at det samme vil gøre sig gældende i hver enkelt hf. Kommunen viol låne os penge til kloakring 
indefor havelågen, forudsat at hf kan blive enige indbyrdes om solidarisk betaling. Alle haver i fx Solvangen 
skal betale det samme uanset afstand fra havelåge til toilet/afløb.  
 
Ref.: Dav.  


