
 

Fægangskolonien Bestyrelsesmøde Mølledigevej, Sorø 

faegangskolonien@gmail.com 

 

Dagsorden og referat                                         

Dato: 31/1-2022 

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

Fraværende: Peer       

Referent: Anne-Marie 

Dagsorden 
 

Referat 

Gennemgang af 
dagsorden 
 
Deadlines  
 
Brug af fora / app til 
intern 
kommunikation i 
bestyrelsen. 

 
Synliggørelse af deadlines i forhold til bestyrelsens arbejde. Vigtigt at bestyrelsen selv, 
samarbejdspartnere og arbejdsgrupper, holdes op på disse, således at bestyrelsen kan 
gå videre med aftaler og opgaver og give besked til medlemmer. 
 
Vi forsøger at finde en platform som ikke er mail. Således at kommunikationen i 
bestyrelsen kan  gøres mere overskuelig og opdeles i fx – dræn, udslagskumme, GF og 
lugedage.  
 

Orientering 
 
Havesager  

Haverne åbnes søndag d. 27/3 og der er kaffe og kage i have 2 kl.  14-16 
 
Bestyrelsen følger op på disse sager med kontakt og havebreve: 
Havelejer har bygget uden at orientere bestyrelsen og tilsyneladende for tæt på skel. 
Havelejer kører i haven på trods af låste låger. 
Anmeldt vandskyllende toilet i have.  
Havesalg, ved ønske om salg ved fuldmagt, gennemgås med hjælp af advokat. 

Igangværende 
opgaver 
 
 
 
 
Særlig lugedag vedr. 
have 1.  

Opgaven med fældningen på Fægangen. Omkostning sættes på årets GF. 
 
Udslagskumme i have 1: Bestyrelsen afventer ny lejekontrakt med Sorø kommune med 
henblik på at kunne få lavet endelig plan for etablering. Forventet tidshorisont er 
påbegyndelse af projektet efteråret 2022. Finansieringsplan fastholdes.  
 
Køreplan for rydning af have 1:  Fælles arbejdsdag 28. maj kl. 10. med Grill og hygge. 
Særlig indbydelse følger. 
 

• Rydning af hæk og bortkørsel. 

• Små mark sten i plæne, skal fjernes. 

• Rydning af havefliser, graves op og fjernes. 

• Opgravning af plastrør. 

• Gammel skurvogn rives ned og køres væk. 
 

mailto:faegangskolonien@gmail.com


 

Forberedelse af 
generalforsamling 
2022 

 

Til orientering på GF 
 

Det er ikke tilladt at plante nogle former for pil på haveloddet. 
Tilføjelse: ”6 meter zone til hver side af et dræn, hvor der ikke må vokse pil, birk eller 
ask. De skal fældes og rodskud bekæmpes. 
2 meter zone til hver side af et dræn, hvor der ikke må ny-plantes vækster, som 
naturligt kan blive over 2 meter høje”. 
 

• Hvem skal afholde udgifter? 

• Hvornår skal fællesskabet betale og hvornår skal haveejer selv betale og hvem 
vurderer? 

Bestyrelsen foreslår at ovenstående sendes ud til medlemmerne som en forespørgsel 
og med ønske om at medlemmerne melder tilbage med forslag til hvordan foreningen i 
fællesskab løfter opgaven.  
 
Første opgave er at arbejdsgruppen får adgang til de berørte haver før løvspring og 
vurderer behov for fremtidig vedligeholdelse og hvilke træer der evt. skal fældes for at 
beskytte vores dræn.  
Således kan bestyrelsen lave et overblik over opgaven og økonomien i dette.  

 
Det drejer sig om følgende haver:25, 27,28, 29, 57, 58,59, 60, 25, 61, 86, 87, 88, 96, 
97,98,99. 

Næste møde: 
Havekig og 
bestyrelsesmøde 
d. 30/3-22 kl. 17.00  
 

 
 

  


