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Referat   

   

     
Dato 10.09.2017 Deltagere Flemming Jensen 

Frank Wegner 
Birthe O. Hald 
Thea Weis 
Jeannie Vogt 

Tid Kl. 09:30 – 13:00  
Sted Hos Thea have 46  
   
Indkaldt af Thea Weis  
  Afbud  

 
 
 

 
Bestyrelsesmøde Solvangen 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 

 
2. Økonomi 

 Flemming kontakter gartneren, da der er uklarhed omkring regninger og pris for 
klipning af hæk mv. 

 Pris for jubilæumsfesten er endnu ikke opgjort 

 Jeannie tjekker, at alle haveejere har betalt det beløb, de skal. Haveejere, der 
skylder foreningen penge, vil få en opkrævning 

 
 
3. Status på byggesager 
 

o Have 115B: Ejeren har meddelt, at huset er klar til byggesyn. Frank bestiller 
byggesyn i Kredsen 

o Have 122: Der er bestilt byggesyn 
o Have 13: Der er bestilt byggesyn 

 
 
4. Status på haver/havesalg 

o Der kommer 5 haver til salg, som forhåbentlig bliver solgt i denne sæson 
o Have 49: Haveforeningen hyrer en advokat, så haven kan blive solgt via Fogedretten 
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5. Status på Hjemmesiden/Solstrålen 
 
Vi satser på, at den nye hjemmeside bliver tilgængelig på nettet på onsdag d. 13.9.17 
 
Solstrålen.  Indlæg til Solstrålen sendes til Birthe senest søndag d. 17.9. kl. 16.  
Birthe sender udkast til godkendelse senest tirsdag d. 19.9. 
 

 Flemming om Jubilæumsfesten 

 Thea skriver om have 62 - inkl. grillhygge  

Flemming skriver fælles køkkencontainere 

 Flemming skriver et indlæg om ukrudt mv. på havegangene samt vedtægter og 

ordensreglement – den sendes til godkendelse, inden Solstrålen går i trykken 

 Thea skriver om have 49 

 Næste officielle havevandring d. 1.10. kl. 10 

 Flemming: Lukning af vand – datoen vil blive meddelt via opslag i Informationsskabene 

samt på Facebook  

 Der opfordres til, at haveejere bliver medlemmer af haveforeningens facebookgruppe 

 
 
6. Status på Vand/grønne områder 
Der kommer en artikel i næste Solstråle 
 
 
7. Status på arbejdsopgaver 

 Have 62: Frank klipper hæk og slår græs løbende. Flemming henter det grønne affald, som 
ligger i haven, når sæsonen er slut 

 Henvendelse fra medlem angående et plantet træ: Thea retter en skriftlig henvendelse til 
haveejeren, der har plantet et træ, som kan blive til gene for naboen, og Thea giver naboen 
besked om bestyrelsens beslutning 

 
8. Status på meddelelser  

 Vurderingsudvalg: Bestyrelsen stiller et forslag til den kommende generalforsamling, så det 
sikres, at suppleanterne oplæres i at vurdere haver i forbindelse med salg 

 Præmiehaver: Bestyrelsen stiller et forslag til generalforsamlingen, der giver haveejere, der 
får præmier, mulighed for at deltage i præmiefesten 

 Aarhus Kredsen: Bestyrelsen har endnu ikke hørt fra Kredsen vedrørende terrænregulering 
samt byggeansøgning, som medlemmer har henvendt sig til Kredsen om 
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9. Eventuelt 
Næste bestyrelsesmøde: Søndag d. 1. 10. kl. 10.00 med havevandring 
 
 
 
Referent/Godke
ndt 

    

     
     
Sekretær 
Birthe O. Hald 
 

    

     
 
Godkendt   Godkendt  
     
     
Bestyrelsesme
dlem   
Flemming 
Jensen 

  Næstforman
d 
Frank 
Wegner 

 

     
  
Godkendt   Godkendt  
     
     
Kasserer 
Jeannie Vogt 

  Formand 
Thea Weis 

 

     
 
 


