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Dagsorden og referat   
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Referent: Anne-Marie 

Dagsorden 
 

Referat 

Gennemgang af dagsorden 
 

 
 

Orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intern opgave:  

Ny lejekontrakt med Sorø kommune. 2 + 3.udgave 
Kontrakten (vers. 2) er gennemgået med kommunen og vi var ved at være i 
mål i forhold til den nye Kolonihave bekendtgørelse. Nyt er at der skal 
etableres en venteliste til havekolonien. Dog fortsat med forkøbsret for 
borgere fra Sorø. 
Nu har vi i sidste uge modtaget endnu en version med diverse rettelser. 
Denne skal behandles på næste bestyrelsesmøde d. 31/8-22 og I vil blive 
orienteret.  
Ny lejekontrakt forventes at blive gældende pr. 1/1-23 og præsenteres på 
GF 23. 
Bestyrelsen laver et forslag til hvordan vi skal administrere ventelisten. Vi 
skeler til hvordan andre haveforeninger har gjort.  
 

Bestyrelsens brug af Facebook 
som informations platform 
 
 
 
 
 

E-mail: 
faegangskolonien@gmail.com 

Facebook benyttes ikke til medlems information fra bestyrelsen. Dette for at 
sikre at alle medlemmer har lige adgang til information. Bestyrelsens 
informationsplatform er derfor fortsat direkte mails og opslag på 
hjemmesiden. 
Havekoloniens FB administrator lægger informationer ud efterhånden som 
de offentliggøres og skaber dermed en god og aktuel side for havelejere. 
Det er dog vigtigt at havelejere er opmærksomme på at henvendelse til 
bestyrelsen ikke kan rettes herigennem, da dette ikke er bestyrelsens side, 

men medlemmernes.       

Skriv til bestyrelsesmedlemmerne via havekoloniens mailadresse eller mød 
os på havekig-dagene.  

Henvendelser fra medlemmer. 
Herunder forslag og klager  
 

Henvendelse vedr. foreningens ordensregler og manglende pasning af 
haver og havegange.  
Bestyrelsen sender et fælles havebrev ud til alle medlemmer med en 
opmærksomhed på det fælles ansvar i at haveforeningens fællesarealer står 
pænt jf. vores lejekontrakt med Sorø kommune og vedtagne ordensregler.  
 
Henvendelse vedr. lugning af havegange. Bestyrelsen arbejder ud fra 
lejekontrakt og gældende vedtægter og ordensregler. Heri er foreningen 
forpligtet til at luge hæk og holde havegange fri for ukrudt. Hvis dette skal 
ændres, skal der af medlemmerne stilles et forslag til GF 2023. 
 
Forespørgsel om havegange kan blive revet.  
Der kan på GF stilles et forslag fra medlemmerne om at haveforeningen 
tilkøber denne ydelse.  
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Havesalg Følgende haver er solgt i maj og juni: Haverne 24, 78 og 5 
 

Havekig 
 

Bestyrelsen holder sommerferie og næste havekig er d. 31/8-22 
 

Havesager En have har modtaget 3. havebrev. Sagen er løst i mindelighed. 
 
32 haver får havebrev om manglende vedligehold af haver.  
Primært vedr.: Luge havegange, slå græs og totaloprydning.  
 
Skel imellem 2 haver er opmålt. 
 

Igangværende opgaver 
 
Arbejdsdag lørdag d. 27/8-22 
kl. 10 -13. 

Have 1 og udslagskumme- Haven er næsten ryddet. Næste arbejdsdag 
lørdag d. 27/8-22 kl. 10 -13. Sidste oprydning og bortkørsel af affald.  

Vi byder på frokost, kaffe og kage.       

 
Hæk langs kirkegården – Klippes 1 gang årligt af Veteranhaven. I år i uge 
32. 
 
Sten på havegangene- Der er lappet huller og sten er lagt ud. Husk at være 
behjælpelige med at få revet jeres havegange. Riv sten ind til hækken. 
Sten til de sidste veje og mellemgange lægges ud med lastbil og fordeles af 
Veteranhaven, forventeligt uge 28/29. 
 
Afdækning af drænplacering i haverne og behov for nedskæring af 
beplantning. Opgaven er i fuld gang. Der tegnes kort med markeringer. 
 
Flere af havelågerne skal have lidt reparationer, bl.a. nye øjer og dorn i 
hængslerne. 
 
Flere af foreningens vandhaner langs havegange er slidte. Bestyrelsen 
anbefaler at alle haner gennemgås og evt. udskiftes i forbindelse med at der 
åbnes for vandet 2023. Dette vil blive sat på dagsorden til GF 2023. 
 

Fælleslugedag 
Leif 

Næste fælleslugedag: 24/7-22 

Arbejdsgruppe 1: 
Leif 
 

Beskæring af pil og store træer i haverne  
Orientering til generalforsamling 2023. 
 

Evt.   
 

 Bestyrelsen holder sommerferie og der vil derfor gå lidt længere tid med 
besvarelser på henvendelser, som ikke er akutte. 
 
Næste bestyrelsesmøde d. 31/8-22 kl. 17.00  

Havekig efterfulgt af bestyrelsesmøde. 
 
God sommer i haverne! 

 

  


