
 

Fægangskolonien 

Bestyrelsesmøde 

Mølledigevej, Sorø 

faegangskolonien@gmail.com 

 

                                           Dato:  30/3-2022 

Dagsorden og referat   

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

Fraværende: -        

Referent: Anne-Marie 

Dagsorden 
 

Referat 

Gennemgang af dagsorden  
Orientering 
  

Ny lejekontrakt til havekolonien. Der har været afholdt dialogmøde 
med Sorø kommune og nyt udkast er fremsendt til bestyrelsen. Dette 
behandles på næste bestyrelsesmøde d. 27/4-22 
Velkomstbrev til nye have-lejere er lavet og vil blive taget i brug ved 
kommende havesalg. Brevet indeholder ”godt at vide som ny 
havelejer”  

Henvendelser fra medlemmer.   

Havekig d. 30/3 
Årets første havekig 
 

I snevejr og piv koldt       

 

17 haver får havebrev vedr. beskæring ud til havegange, i forbindelse med 
at vi skal have nye sten på havegangene.  
Der skal klippes ned i 4 m´s højde og helt ind til skel. 
Stort dødt træ er ”til gene” og skal fjernes. Der er fare for at det ved storm 
kan vælte og skade flere huse i tilstødende haver. 

Opfølgning på have-sager 
 

Bestyrelsen har henstillet til totaloprydning i en have. Opfølgning efter 
løvspring. 
Opfølgning på 2 uanmeldte byggerier i haver hvor der er bygget for tæt på 
skel og uden at byggeriet er anmeldt til bestyrelsen.  
4 haver er sat til salg. Man kan holde sig orienteret om den aktuelle ”tilsalg 
liste” på hjemmesiden. Glasskabene holdes ajour med information løbende. 

Igangværende opgaver 
 

Have 1 og udslagskumme – Intet nyt fra kommunen. 
Sten på havegange – Der skal klippes ned langs havegange. Pågældende 
have-lejere er orienteret via særskilt brev.  
Indbydelse til arbejdsdag d. 28/5-22 kl. 10, udsendes i starten af maj. 

Fælleslugedag: Leif Lørdag den 23. april kl. 10 – 12 
Arbejdsgruppe 1: 
Leif 
 

Beskæring af pil og store træer i haverne  
Leif Have 74 og Michael have 39 
Grunde med dræn er identificeret og tegnet ind på havekort med 3 og 6m 
zoner. 
Bestyrelsen inviterer til orienteringsmøde for de have-lejere som har de nye 
dræn igennem deres have lod. Dette for at vi sammen kan lægge en plan 
for hvordan der bedst muligt passes på drænene. 

 Bestyrelsen har henstillet til totaloprydning i en have. Opfølgning efter 
løvspring. 
4 haver er sat til salg. Man kan holde sig orienteret om den aktuelle ”tilsalg 
liste” på hjemmesiden. Glasskabene holdes ajour med information løbende. 

Evt.  

Næste møde:  onsdag den 27. 
april kl. 17 – 20. Havekig 
efterfulgt af bestyrelsesmøde. 

 
Forretningsorden skal gennemgås ved lejlighed. 
FAQ til nye medlemmer 
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