
 

Fægangskolonien 

Bestyrelsesmøde 

Mølledigevej, Sorø 

faegangskolonien@gmail.com 

 

                                             Dato:  25/5-2022 

Dagsorden og referat   

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

Fraværende:   

       

         Referent: Anne-Marie 

Dagsorden 
 

Referat 

Gennemgang af dagsorden  
 

Orientering 
  

Status på haveindbetalinger.  

Alle havelejere har betalt. Nogle med en smule hjælp til hukommelsen      

 

Ny lejekontrakt, udgave 2 
 

Fælles gennemgang og planlægning af tilbagemelding til kommunen. 
 
-Indsigelse vedr. betaling af rottebekæmpelse, venteliste og havelejeres 
parkering udenfor haverne. 
 
Am kontakter forsikringsselskab vedr. tegning af lovpligtig 
bestyrelsesforsikring. 
 

Procedure vedr. haveformidling. 
 

Der skal fremover fremvises billedlegitimation, ved tegning af medlemskab 
af vores forening og når foreningen formidler havesalg. Dette for at sikre at 
vi formidler huse for de rette medlemmer. Samt til nødvendig og korrekt 
registrering af havelejere.  
 
-Billedlegitimation og sygesikringskort. 
 

Telefon og abonnement til 
havesælger 

Hanne bevilliges køb af telefon til haveformidlings opgaven.  
 

Henvendelser fra medlemmer. 
Herunder forslag og klager  

Få henvendelser som er håndteret og løst i samarbejde med havelejere.  
 
Bestyrelsen gør opmærksom på at henvendelser og klager behandles på 
førstkommende bestyrelsesmøde, således at det er den samlede bestyrelse 
som står bag tilbagemeldinger til havelejere.  
 

Havekig d. 25/5-22 
 

Årets 3. havekig 
 
Stort dødt træ er ”til gene” og skal fjernes. Tilbud er sendt til havelejer. 
En del havelejere vil blive orienteret om behov for at slå græs i haverne og 
luge langs hække. 
Et par haver mangler hus nr. på hus eller havelåge. 
 
Det var tydeligt at se at mange havelejere nu har været i haverne og 
generelt var vores fælles haveforening flot. 
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Igangværende opgaver 
 

Have 1 og udslagskumme. Indbydelse til arbejdsdag på lørdag d. 28/5 kl. 
10-13. 
Sten på havegange forventes at blive lagt på i løbet af den kommende 
måned.  
 

Fælleslugedag 
Leif 
 

4. lugedag d. 24/6 med Sct. Hansbål afholdes hos Lasse i have 109. 
 
Ekstra opgaver på dagen: 
Hækken klippes ved alle infokasser. 
Male sten hvide i mellemgange. -maling er købt. 
Glaslåger på infokasser skal vaskes af. 
 

Arbejdsgruppe 1: 
Leif Have 74 og Michael have 
39 
 

Beskæring af pil og store træer i haverne  
Grunde med dræn er identificeret og pågældende haver inviteres til at møde 
bestyrelsen i haverne i forbindelse medkommende lugedage, for afklaring af 
hvordan der passes på vores dræn og hvad der evt. skal fældes.  
 

Opfølgning på have-sager 
 
 
 

Totaloprydning i 1 have er i gang. 
Endnu 1 have er blevet anmodet om totaloprydning. 
 
1 have har fået 2. havebrev uden svar fra havelejer. 3. brev med varsel om 
eksklusion afsendes som anbefalet brev. Dette på grund af vandspild, 
installation af toilet og etablering af 1000 L vandtank, samt manglende 
tilbagemelding på vores henvendelser.  
 
1 have har fået 2. havebrev uden svar fra havelejer. 3. brev med varsel om 
eksklusion afsendes som anbefalet brev. Dette på grund af manglende 
totaloprydning samt manglende tilbagemelding på vores henvendelser.  
 
Højde på byggeri i have er opmålt og fundet i overensstemmelse med 
vedtægter. 
 
Bestyrelsen gør opmærksom på at det altid er vores hensigt at indgå i dialog 
med havelejere og at dialogen vil standse en havesag. Herefter laves en 

plan for genopretning og alle er glade       

 Iflg. vores ordensregler er dette dog den fremgangsmåde som er vedtaget 
af GF og dermed det vi arbejder efter.  
 

Have salg 
 

Orientering v/ Hanne 
2 haver er lige nu til salg. Der ses nu en afmatning i prisniveau og husene 
sættes ned i pris. 
 

Evt. 
 

Indkomne gebyr for udsendte havebreve, bruges nu til mad og drikke til 
årets Sct. Hans fest d. 24/6 kl.18. i have 109 

Med start kl. 16 med en lugeopgave      

 

Næste møde: 

Onsdag d.  29/6-22 kl. 17.00  

Havekig efterfulgt af 
bestyrelsesmøde. 

Vi mødes ved have 2 
 
 

 



 

  


