
Referart	  fra	  bestyrelsesmøde	  den	  12.	  april	  kl.	  18.00	  på	  Værkerne,	  Frederiksvej	  27,	  
4180	  Sorø	  

Afbud;	  Helene	  og	  Daniel	  

Referent;	  Helle	  

Ordstyrer;	  Merete	  

1. Dagsordenen	  	  
-‐ Godkendt	  

2. Orienteringer	  
-‐ Det	  undersøges	  om	  en	  pensionist	  kunne	  påtage	  sig	  at	  holde	  hæk	  samt	  

gange	  
3. Henvendelser	  fra	  medlemmerne	  

-‐ Der	  kommer	  mange	  henvendelser	  fra	  havelejerne	  over	  mailen	  
4. Kasseren	  

-‐ Kun	  én	  havelejere	  har	  endnu	  ikke	  betalt	  årets	  haveleje.	  Der	  sendes	  en	  
rykker	  

5. Udestående	  gebyr	  fra	  havemedlem	  
-‐ Der	  udarbejdes	  et	  regnskab	  

6. Havekalender	  herunder	  fastsættelse	  af	  dato	  for	  generalforsamling	  
-‐ Generalforsamlingen	  afholdes	  den	  26.	  september	  2018,	  19.00	  på	  

Værkerne,	  Sorø	  
-‐ Havekig;	  bestyrelsen	  går	  rundt	  og	  besigtiger	  haverne	  jævnfør	  

vedtægterne	  den	  13.	  maj,	  den	  7.	  juli	  og	  den	  25.	  august	  alle	  dage	  fra	  
klokken	  10.00	  til	  12.00	  

-‐ Åben	  have/	  plante-‐	  og	  tingbytte	  dage;	  havelejere	  der	  vil	  åbne	  deres	  have	  
og	  bytte	  planter	  og	  ting	  og	  sager	  stikker	  et	  flag	  i	  hækken	  den	  12.	  og	  26.	  
maj	  samt	  den	  15.	  september.	  Hvis	  der	  er	  havemedlemmer	  der	  ønsker	  at	  
arrangere	  en	  ”åben	  have”	  med	  mad	  m.v.	  bevilliges	  der	  op	  til	  5000	  
kroner.	  Henvendelse	  til	  bestyrelsen	  over	  mailen	  

7. 	  Status	  havesalg	  
-‐ Der	  er	  handlet	  tre	  haver;	  43,	  109	  samt	  61	  

8. Status	  hjemmeside	  
-‐ Havelejere	  der	  sætter	  deres	  have	  til	  salg	  opfordres	  til	  at	  sende	  billeder	  af	  

haven.	  Billeder	  sendes	  på	  forenings	  mail	  
9. Status	  drænarbejde	  herunder	  reetablering	  af	  div.	  	  



-‐ Der	  indhentes	  tilbud	  vedr.	  reetablering	  af	  havegang	  mod	  kirkegård	  samt	  
berørte	  haver	  samt	  fjernelse	  af	  stor	  sten	  der	  ligger	  i	  skoven	  foran	  
drænets	  udløb.	  

-‐ I	  forbindelse	  med	  ovennævnte	  reetablering	  lægges	  der	  en	  bunke	  
perlegrus	  på	  den	  store	  parkeringsplads.	  Havelejerne	  kan	  her	  hente	  
perlegrus	  til	  egen	  havegang.	  

10. 	  	   Forplejning	  ved	  bestyrelsesmøder	  
-‐ Der	  afsættes	  250	  kroner	  til	  forplejning	  på	  hvert	  bestyrelsesmøde	  

11. 	  	  	  	  	  Kørsel	  på	  havegangene: Der	  må	  nu	  igen	  køres	  på	  havegangene	  1	  til	  	  	  
5.	  Der	  må	  kun	  køres	  på	  egen	  havegang.	  I	  sidegangene	  samt	  havegangen	  
mod	  kirkegården	  er	  det	  endnu	  ikke	  tilladt	  at	  køre	  i	  bil.	  

Havegangen	  mod	  kirkegården	  er	  afspærret	  med	  et	  rødt/hvidt	  bånd	  og	  
forventes	  renoveret	  og	  færdiggjort	  i	  løbet	  af	  de	  kommende	  måneder.	  
Bestyrelsen	  håber	  at	  alle	  vil	  respektere	  de	  nuværende	  kørselsregler.	  Det	  
henstilles	  at	  alle	  lukker	  lågen	  mod	  Fægangen,	  hver	  gang	  den	  passeres.	  

12. 	  Åbning	  af	  vand	  
-‐ Der	  åbnes	  for	  vandet	  i	  sidste	  halvdel	  af	  april,	  når	  frosten	  har	  sluppet	  

haven	  helt.	  	  
Alle	  havelejere	  opfordres	  til	  at	  lukke	  deres	  haner	  i	  huse	  og	  haver.	  	  
	  	  

13. 	  Status	  vedtægter	  	  
-‐ Drøftes	  på	  næste	  bestyrelsesmøde	  

	  
14. 	  Svar	  fra	  Sorø	  kommune	  vedr.	  anmeldelse	  af	  mulig	  spildevandsudledning	  i	  

Møllerenden.	  Herunder	  drøftelse	  af	  handleplan	  for	  kontakt	  til	  kommunen	  
vedr.	  mulig	  fremtidig	  kloakering	  
-‐ Sorø	  kommune	  har	  ikke	  fundet	  tegn	  på	  spildevandsudledning	  fra	  

havekolonien.	  Kommunen	  har	  således	  færdigbehandlet	  sagen.	  
I	  forlængelse	  af	  ovenstående	  tager	  bestyrelsen	  kontakt	  til	  Sorø	  
kommune	  med	  henblik	  på	  at	  undersøge,	  om	  Sorø	  kommune	  har	  
kloakeringsplaner	  for	  havekolonien	  jævnfør.	  direktiv	  om	  kloakering	  af	  
b.la.	  kolonihaver	  i	  Danmark.	  På	  generalforsamlingen	  vil	  bestyrelsen	  
lægge	  op	  til	  debat	  om	  håndtering	  af	  spildevand	  i	  haveforeningen.	  
	  

15. 	  Igangsættelse	  af	  udvikling	  af	  årshjul	  for	  bestyrelsens	  arbejde	  



-‐ Udsættes	  

Evt.	  	  

Drøftelse;	  Gebyr	  ved	  havesalg?	  

Næste	  mødedato	  den	  25	  april	  klokken	  19.00	  i	  have	  41	  (kort	  møde	  vedr.	  reetablering	  
af	  haver	  samt	  havegang).	  Den	  13.	  maj	  efter	  havekig	  i	  have	  41.	  


