
 

Fægangskolonien 

Bestyrelsesmøde  

 

Mølledigevej, Sorø 

faegangskolonien@gmail.com 

 

 

 

Tilstede: Merete, Ib, Hanne, Leif og Anne-Marie 

 Fraværende: Peer       

Referent: Anne-Marie 

Dagsorden 
 

Referat 

Siden sidst  
 
 

Bestyrelsen noterer sig at bestyrelsesmedlem Peer Andersen have 94, har 
været fraværende ved de seneste 4 bestyrelsesmøder.  
 
Ny kassér orienterer om at være kommet i gang og afslutning af det korte 
årsregnskab (1/7-31/12-21) Opkrævning af afgifter for manglende deltagelse 
i fælleslugedage vil blive sendt ud sammen med årets opkrævning af 
haveleje.  

Bestyrelsen arbejder på at optimerer på driften af foreningen.  
  
Fægangskolonien er nu kontantløs. Al betaling foregår via 
bankoverførsel og Mobilpay. 
 
Velkommen til en ny sæson: Kage / kaffe arrangement  

søndag d. 27/3-22. kl. 14-16 i have 2. 
 

Have-sager 
  

Der har i vinterens løb været en række have sager, som er løst via dialog og 
gode aftaler. 
Der følges løbende op på aftaler og ved forårets første havekig. 
 

Havekig / Bestyrelsesmøde 
 

Bestyrelsen har besluttet at årets havekig fra marts til oktober vil blive 
afviklet sidste onsdag i måneden kl. 17.  
Efter havekig vil bestyrelsen holde bestyrelsesmøde. 
 
Det håber vi vil betyde at havelejere har hele weekenden til at pusle om 
haven, inden månedens havekig, samt at bestyrelsen ved det efterfølgende 
møde kan afklare evt. behov på opfølgning på haver og give havelejere en 
hurtig tilbagemelding.  
 

Vandskyllende toiletter Det er kommet til bestyrelsens kendskab at der er vandskyllende toiletter 
med udslag i sivebrønd i enkelte haver.  
Bestyrelsen gør opmærksom på at dette ikke er tilladt og kan medføre 
eksklusion fra foreningen. De enkelte haver vil blive kontaktet af 
bestyrelsen. 
 
Sorø kommune skriver således i vores lejekontrakt: 
” Såfremt der ønskes anvendelse af toilet i havehuset, skal dette være 
godkendt transportabelt toilet af den type som anvendes til campingvogne 
og både.” 
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Vandet lukkes / åbnes Vi lukker for vandet hvert år onsdag i uge 43 
Vandet åbnes når frosten tillader det, omkring sæsonstart.  
 

Igangværende opgaver 
 
 

Træer mellem haveforening og Ejerforeningen Fægangen 16. Der indhentes 
3 tilbud på opgaven.  
Hækken mod kirkegården klippes færdig i januar. 
Have 1 og udslagskumme. Ny status på projektet. Der orienteres ved 
generalforsamlingen. 

Årshjul 2022 
Havekalender til medlemmer 
 

Lægges på hjemmesiden når den er opdateret til det nye år. 

Arbejdsgruppe 1: 
Leif og Michael 

Vedligehold af området omkring de nye dræn. 
Oplæg til generalforsamling 2022 
 

Fælleslugedage:  
 
Leif tlf. 4071 0460 
 

Dagene vil snart kunne ses i havekalenderen. 
 
Vi vil gerne have tilbagemelding fra medlemmer som vil være  
”Dagens tovholder”  
 
2-3 timer med følgende opgaver: 

• Afkrydsning af deltagende haver.  

• Fordeling af folk på fællesarealerne i luge-hold. 

• Sørge for at der efterfølgende er en lille forfriskning til alle deltagere. 

Fælleskassen dækker udgifterne og niveauet for forfriskning sætter I selv       

 
Skulle du have lyst så send Leif en sms og aftal hvilken lørdag i sæsonen 
som vil passe dig.  

Forberedelse af 
generalforsamling 2022 
 
D. 23/2-22. Lokale 117. kl. 18.30 
 
Alternativ dato 20/3-22 ved 
fortsatte Corarestriktioner. 

Dagsorden er gennemgået og sendes til medlemmer. 
 
Husk at evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 8/2-21 
 
 

Liste til vedligehold 
I kolonihaveforeningen: 
(I ikke prioriteret rækkefølge) 

 

• Vedligehold / beskæring af beplantning langs dræn. 15.000 kr. er 
hensat til anvendelse i 2022. 

• Etablering af det sidste drænstykke.  

• Beskæring af træer i skel til Fægangen 16. 3 tilbud indhentes 

• Sten på havegange. Er besluttet og udføres i foråret, 

• Beskæring af hæk mod kirkegård. Udføres i januar 2022 

• Udslagskumme i have 1. Orientering ved GF 2022 
 

Evt.  
 

 

Næste møde:    
d. 23/2 -22 kl. 17.00  
Værkerne lokale 117 
 

 

 

  


