
 

Fægangskolonien 

Bestyrelsesmøde 

Mølledigevej, Sorø 

faegangskolonien@gmail.com 

 

                                               Dato 12/8-2021 

Dagsorden og referat   

Tilstede: Merete, Karin, Ib, Hanne, Leif og Anne-Marie Fraværende: Peer  

                 Mødeleder: Merete Referent: Anne-Marie 

Vi mødes kl. 18.00 i lokale 205       

Dagsorden Beslutningsreferat 

Siden sidst 
Haver med ungdoms fest 
 

Der er taget kontakt til have lejere med mange fester i haven og de er 
orienteret om forventninger til oprydning på fællesarealer, 
begrænsning af støj og at festen slutter kl.24.00. jf. politivedtægten. 
 

Forberedelse af 
generalforsamling d. 30/9-2021 
  

Gennemgået og forberedt.  
Punkter overført fra sidste generalforsamling 
Budget og regnskab 
 

Opfølgning vedr. klager om støj 
og ophold i andres have. 

Twist omkring støj i haver og uacceptabel færdsel i andres haver. 
Bestyrelsen tager kontakt til pågældende haver med henblik på dialog 
omkring forventet adfærd i haverne jf. ordensreglementet. 
 

Havekig 
 
 

19 haver har fået havebrev med påmindelse om alt fra hækklip til 
totaloprydning af grund.  
Pil i skel skal stynes af hensyn til foreningens dræn. Bestyrelsen tager 
kontakt til berørte haver vedr. dette.  
 
Ved årets sidste havekig, kontrolleres nye dræn for evt. sammenfald. Samt 
besigtigelse af grunde og fællesarealer i forhold til planlægning af fremtidigt 
drænarbejde. 
 
Opfølgende havekig vedr. fremsendte havebreve d. 22/8-21 Kl. 10: Ib og 
Anne-Marie 
 

Bilkørsel på side havegange 
 

Fremsendt tilbud fra Veteranhaven vedr. sten i 4 side havegange. Godkendt 
af bestyrelsen. Karin sætter gang i opgaven.  
 

Opdatering og redigering af 
hjemmesiden 

Hanne / Merete Opgave i proces        

Hegn i haver 
 
Byggeri  
 
”Vild med vilje” på have arealer 

Leif og Ib. Opmåling og afklaring af højde på etableret rivenet i skel. 
 
Tegninger modtaget på tilbygning. Ib tager kontakt 
 
Drøftet, - Bestyrelsen vurderer at det ikke er muligt at lave brugbare faste 
regler herfor. Det vurderes at være en svær balance at sætte regler for have 
lejeres individuelle opfattelser af ”Vild med vilje” 
Det vil af bestyrelsen blive skønnet ved havekig, om haverne med ønske om 
øget biodiversitet, generelt er velholdte og at det ses at øvrige elementer i 
haven fremstår passet, jf. allerede eksisterende punkter vedr. havekig. 
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Facebooksiden 
 

Have 131 og have 11 har meldt sig til opgaven. Merete overdrager 
administratorrettigheder til dem. Bestyrelsen opfordrer til at information som 
modtages fra bestyrelsen, af administratorer lægges på Facebook. 
 

Arbejdsgruppe 1: Leif 
Have 74, 24, 60 

Orientering: 
Beskæring af pil og store træer i haverne. Oplæg til generalforsamling 2022 
Ingen bemærkninger fra arbejdsgruppen 
 

Arbejdsgruppe 2: Peer 
Have 94, 39, 61 

Orientering: 
Prisudvikling på Kolonihave- huse 
Ingen bemærkninger fra arbejdsgruppen 

Evt. 
 
 
 
 
 
Mailadresse / post 
 
 
 
 
Referater 

Rotter. Vær opmærksom på havelejers egen forpligtelse til at tage kontakt til 
rottefænger i Sorø kommune, ved rotter på eget havelod. 
 
Oprydning i glasskabene. Der sorteres ud i materiale som hænger til 
orientering.  
 
Medlemmer som ikke har meddelt mailadresse til foreningen eller opsat 
postkasse på havelågen, vil blive opkrævet porto ved fremsendelse af post 
fra foreningen. Kun post / information som ikke kan hentes på 
hjemmesiden/ses i glasskabene, vil blive fremsendt / lagt i postkasse.   
 
Godkendelse af referater: Disse godkendes senest 8 dage efter seneste 
møde, således at medlemmerne kan læse referatet på hjemmeside og i 
glasskabene, 14 dage efter afviklet møde. 
 

Punkter til kommende møder: 
 

Forretningsorden skal gennemgås ved lejlighed. 
Brainstorm omkring velkomstbrev og FAQ til nye medlemmer af foreningen 
 

Næste bestyrelsesmøde d. 
25/9-21: 
Havekig / bestyrelsesmøde 
 

Forberedelse af generalforsamling 
Opfølgning på havekig 
 
 
 

 

 


