
Referat fra Bestyrelsesmøde 29. oktober 2019. 
I haveforeningen Fægangskolonien. 
 
Referent: Ulrik 
Velkomst, præsentation konstituering og bordet rundt  
 
Ny rollefordeling i bestyrelsen:  
Ib:  Tager sig af opslagene i skabene på havegangene, samt vandet, dræn, opmåling af haver og lign., 
forefaldende praktisk arbejde i foreningen. Kontakt og breve til myndigheder. Samt forplejning til dvs. 
møder. 
 
Merete: Formand. Sørger for booking af lokaler til møder samt sørger for foreningens mail, herunder at 
sende besked til medlemmerne og evt. beskeder på Facebook. Skabeloner til breve.  
 
Majbrit: Varetager salg af haver, samt skriver dagsorden og referat fra møder. 
 
Ulrik:  Varetager kontakt/breve til myndigheder (sammen med Ib) samt at koordinere information til 
upload på vores hjemmeside. Skabeloner til breve. 
 
Karin: Kasserer i foreningen. Hjælp med ophængning af information til foreningens medlemmer i kasserne. 
Skabeloner til breve. 
 
Ang. referatet fra generalforsamlingen. 
Referatet er ufuldendt. Der mangler referat fra p. 12. 
Følgende pt. til anmærkning på første udkast af referatet. 
Beretning godkendt. 
Regnskab godkendt. 
”fremsendelse af regnskab og budget fremsendt” skal udgå.  
Kun autoriseret VVS kan fremadrettet lave VVS-arbejde i haveforeningen.  
Hævning af byggeproces blev nedstemt 
Grus udgik, men vi skal have købt noget.  
Hvem der blev valgt; Karin og Ib og Merete, Majbrit og Ulrik 
Suppleanter til bestyrelsen: Susanne, have 66. Per, have 63. Peter, have 131. 
 
Ulrik kontakter referent Annemarie, for at få det endelige referat til godkendelse og underskrift. 
 
Peter have 131  overtager opgaven som web administrator. 
 
Mobilpay, bliver fra oktober 2019, pålagt et månedligt gebyr på 75 kr. Drift omkostninger vil således blive 
dyr versus det reelle brug/behov for den mulighed. 
Merete undersøger om der er andre muligheder, ellers forventes det at kontoen bliver lukket. 
 
Opfølgning på året og her bla. om breve og manglende konsekvenser af dem. 
Bestyrelsen ønsker ikke at være ’bussemænd’. 
Ny plan for dette laves efter nytår. 
Vi forventer i løbet af foråret, at vi laver et nyhedsbrev og fortæller om, hvordan vi gerne vil lave fremtidige 
havekig. Bestyrelsen har en forventning om at medlemmerne selv kan finde ud af at passe på haverne og 
hinanden. 



Henvendelser til bestyrelsen: 
Henvendelser skal ske skriftligt, for at sikre at en samlet/enig bestyrelse får svaret på en henvendelse fra en 
have lejer. Henvendelse sker fortsat ved at bruge linket fra hjemmesiden, eller via et brev i postkassen. 
Fastholder, at vi fortsat ikke vil administrere en venteliste for kommende og interesserede have lejere. 
Vi enedes om, at Ulrik laver oplæg til et skriv der skal stå på hjemmesiden. 
 
Ændringer til ordensreglerne vedtaget på generalforsamlingen. 
Merete laver ordlyden omkring fælleslugningen. Merete kontakter Helle i forhold til andre rettelser til 
ordensreglerne vedtaget på generalforsamlingen. 
 
Brev fra skorstensfejeren. 
Videresendelse vil fremadrettet ikke være en opgave som bestyrelsen varetager. 
 
Tvister mellem 2 have lejere. 
Vi afventer svar på sms-besked med henblik på et mæglingsmøde. 
Bestyrelsen tager afstand fra selvtægt og politianmeldelse. 
Sager som disse bør rettes til bestyrelsen, før det eskalerer i selvtægt og politianmeldelse. 
 
Fælleslugning. 
Lasse have 109 og Lina have 61 skal holde styr på de fælles lugedage. L&L kontaktes i det nye år med 
henblik på planlægning af datoerne for sæsonen. 
 
Drænarbejde er udført i samarbejde med Sorø Akademi. 
Foreløbig pris: kr. 24.500. 
Dræningen har afvandet de berørte have lejere på hhv. havegang 3 og 4. 
 
Skitse til dagsorden. 
Majbritt sørger for dette fremadrettet. 
Fast punkt til dagsorden: opsummere og godkende sidste mødes referat med opfølgning. 
Majbrit kontakter Helle om skitsen til fast dagsorden. 
 
Ib har talt med Søren Borup, Sorø forsyningen. 
SB vil gå videre med at undersøge mulighed for lagskumme og toilet i foreningen.  
Men SB har orienteret om, at man påtænker udvidelse af området  ved BMX banen, og i den forbindelse 
forventes det at der bliver påført kommunalt toilet samt flere p-pladser. 
 
Nyt møde tirsdag d. 4. februar, 2020:  Sted: Værkerne kl. 18:00 


