
H/F Mosevang 
Referat fra bestyrelsesmøde og havevandring 

2. maj 2018 
 

Havevandring 
I skønt forårsvej foretog bestyrelsen årets første havevandring og efter et år med 
opgravede haver og veje i Mosevang var det en fornøjelse at gå rundt i 
foreningen nu, hvor reetableringen er stort set veloverstået.  
 
Havevandringen var især en fornøjelse, da vi ikke behøvede at se efter ukrudt i 
havegangene, da alle veje netop har fået lagt grus og ukrudtet endnu ikke er 
kommet igennem. Dette var dog ikke helt tilfældet ift. ukrudt under hæk og i 
hækken, hvor ca. 1/5 af haverne desværre ikke er bragt i orden jvf. vores 
vedtægter. Alt vækst af blomster, mælkebøtter, efeu, småbuske og andet 
bevoksning skal fjernes for ikke at ødelægge hækken.  
 
Alle haver, der modtager en mail/besked fra bestyrelsen i weekenden bedes 
bringe dette i orden senest torsdag d. 10. maj (Kristi himmelfartsdag).  
 
Heldigvis betyder dette også at 4/5 af alle haverne var flotte og forårsklare – og 
tusind tak for det, hvorfor vi også kunne tage os tid til at hilse på jer, der var i 
haverne denne dag og til se jeres seneste nytænkning og forbedringstiltag i 
haverne.  
 
 
Vand og kloak 
Danjord anser nu deres arbejde i Mosevang at være afsluttet og såfremt de, der 
har fået reetablering, ikke er enige om at arbejdet er afsluttet, bedes I kontakte 
Peter omkring udeståender senest søndag d. 13. maj, da afsluttende møde med 
Danjord er 14. maj. Peter kan kontaktes på mail valalta08@gmail.com 
 
Vedr. Danjords reetablering af vejene bedes I ligeledes kontakte Peter senest d. 
13. maj såfremt I ikke mener, at dette er gjort som forventet. Peter formidler 
udelukkende jeres tilbagemeldinger, men har ikke noget at gøre med 
reetableringen. 
 
Ift. kloak-tilslutningen og entreprenøren, som bestyrelsen har aftalt et samarbejde 
med, ift. tilslutning af kloak på de enkelte lodder, er status at arbejdet er 
påbegyndt, men det foregår i et langsommere tempo end forventet. Bestyrelsen 
er bestemt ikke tilfreds med det tempo arbejdet er fuldført i, og såfremt I ikke kan 
vente, kan I evt. søge assistance anden steds eksempelvis ved Kloakmester BS 
Kristiansen 2924 1492.  
 
 



 
Dræn 
Igennem en årrække har der været problemer med dræn med i haverne 132-136 
og der er nu etableret en løsning med tilkobling til pumpen i 1940 og vi forventer 
derfor at drænproblemer er løst. 
 
Trailer 
Foreningens trailer kan fortsat lejes for 20kr pr gang hos Mogens i have nr. 32 og 
Mogens kan kontaktes på 3054 5985. Egne trailere er selvfølgelig fortsat også 
tilladt i Mosevang – dog er parkering på parkeringspladserne er ikke tillladt!  
 
 
Salg af kolonihavehuse og fortrinsret til køb af huse  
Når kolonihavehuse kommer til salg vil vi fremover give foreningens medlemmer 
muligheden for at vise interesse for husene førend vi åbne for ventelisten. 
Husene bliver slået op på Facebook og I skal herefter kontakte Peter pr mail og 
FB indenfor max 48 timer, hvis I er interesseret i at skifte hus. 
 
Såfremt man påtænker salg af sin kolonihave henvender man sig til formanden 
for at få vurderet om huset er lovligt og såfremt det er lovligt, så informeres 
vurderingsudvalget og vurdering og salg kan igangsættes.  
 
Næste arrangement i Mosevang – 2 arrangementer d. 13. maj 
• Standerhejsning d. 13. maj kl. 10-11:00 v. P-pladsen v. Syrenvej. 
• Arbejdsdag d. 13. maj kl. 11:00-14:00 

o Vi mødes alle på P-pladen v. Syrenvej og fordeler dagens opgaver, 
som i år drejer sig om følgende:  

§ Oprydning i skuret 
§ Foreningens telte opsættes og tjekkes = 6 mænd søges hertil 
§ Skilte og oversigtstavler skal rengøres 
§ Trailerstolpe skal flyttes fra P-pladsen Syrenvej til 

parkeringspladserne v. Hammelbanen 
§ P-pladsen Violvej trænger til et par frivillige med hakke og rive 

o Kl. 14.00 er der pølser, øl og sodavand til alle fra arbejdsdagen 
 

• Vi mangler et par enkelte folk til aktivitetsudvalget som for alvor nu gået i 
gang med sommerens tiltag både for børn og voksne, så meld dig gerne nu 
med gode ideer og et par hjælpende hænder. Send mail til WJN@dk.ibm.com 

 
Med venlig hilsen, 

Bestyrelsen 


