
Referat af bestyrelsesmøde i HF Mosevang den 14.9.2020 
Mødested: Syrenvej 1, kl. 17. 
Møde: Have 16 

Deltagere: Christina Lund (formand, have 60), Tanja Nielsen (kasserer, have 38), Jeppe 
Sølager Pedersen ( have 112), Anders Mathiesen (have 114), Helle Seiersen (sekretær, have 
16) 

1) Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 
 

2) Konstituering af bestyrelsen 
- valg af næstformand 
Jeppe Sølager have 112 vælges som næstformand. 
 
Bestyrelsen har således konstitueret sig som nedenstående: 
Formand Christina Lund, have 60 
Næstformand Jeppe Sølager Pedersen, have 112 
Kasserer Tanja Nielsen, have 38 
Sekretær Helle Seiersen, have 16 
Bestyrelsesmedlem Anders Mathiesen, have 114 
Suppleant Mogens Rohde, have 115 
Suppleant Jesper Krogh Kjeldsen, have 40 

Bestyrelsen afholder i januar et temamøde hvor vi diskuterer bestyrelsens arbejde og 
fordeler de forskellige opgaver der ligger i bestyrelsesarbejdet. Desuden planlægning af 
generalforsamling 2021.   

Opfølgning fra generalforsamlingen: 
Problemer med oversvømmelse: Med hensyn til problemerne med vand i haverne 133 – 
136, er der fundet en løsning, som vi forventer holder. Det drejer sig om drænløsningen som 
blev etableret sommeren 2020.  

Har man akut behov for at komme i kontakt med bestyrelsen, skal man anvende foreningens 
nummer: 42324965. Det understreges, at der ikke er tale om en 24-7 ordning. 

 
3) Dagens havevandring 

Dagens havevandring gav et generelt fint indtryk. Dog er der stadig nogle haver, som ikke 
overholder ordensreglerne for lugning samt klipning af hæk.  

På vores tur rundt, observerede vi en del høje træer som bl.a. kan være til gene for 
naboerne. Alle bør være opmærksomme på, at kommende storme i vinterhalvåret kan være 
årsag til, at træer kan vælte og store grene knække. Rammer disse naboens hus og have, skal 
ejeren af den have træet står, betale omkostningerne for evt. skader.  

4) Nyt fra formanden 

Formanden er meget taknemlig for valget og overtagelsen af formandsposten. Christina 
glæder sig til samarbejdet med bestyrelsen,  og ikke mindst foreningens medlemmer. 
 



5) Nyt vedr. legeplads  
Legepladsgruppen har indsamlet 100.000 kr til projektet, og har bedt hver af de 3 
haveforeninger om 20.000,- i støtte. Bevilges disse, er man i mål og kan i gangsætte 
projektet.  
 
Bestyrelsen gav et betinget tilsagn om kr. 20.000,-, men vi skal have indsigt i hvad 
fremtidens udgifter og vedligeholdelse- og driftsbudget er, således at HF Mosevang holdes 
økonomisk driftsfri.  
 
 

6) Hjemmesiden HF Mosevang– hvordan skal den anvendes i fremtiden? 
Bestyrelsen vil gentænke HF Mosevangs hjemmeside. Som hjemmesiden fremstår nu, er alt 
indhold offentligt tilgængeligt. Skal den offentlige side omstruktureres, så den oplyser 
interesserede købere om facts i forbindelse med dette? Skal den offentlige side så suppleres 
med en lukket del, som kun vil være tilgængelig for foreningens medlemmer? Vi undersøger 
forskellige muligheder og vender tilbage. 
 
Dog påbegynder vi allerede nu en grundig oprydning af hjemmesiden.  
 

7) Aflæsning af vand: 
Den 14.11. bliver samtlige vandmålere aflæst. Og samtlige aflæsninger vil ske denne dag. 
Det sker fra kl. 10, hvor man mødes i have 16 og ruterne uddeles. 

Ud over bestyrelsen, skal vi bruge 16 frivillige. Der oprettes en begivenhed på facebook hvor 
man kan tilmelde sig – når tiden nærmer sig.  
 

8) Dato for næste års generalforsamling: 
Onsdag den 10.marts kl 18. 
 
 

9) Evt. 
Violvej undersøger forskellig muligheder at få udbedret hullerne i vejen samt få lagt et nyt 
lag ral på. Samtidig undersøges det om renden langs Irisvej til Violvej i samme omgang kan 
drænes.  

 


