
Referat  
HF  Mosevang  -  Bestyrelsesmøde  nr.  3  

d.  29.  maj  2017  

  
  

1.  Havevandring  
Bestyrelsen  blev  på  havevandringen  mødt  med  synet  af  mange  flotte  og  
forårsklare  haver  på  trods  af,  at  opstarten  på  sæsonen  har  været  præget  af  mere  
eller  mindre  svære  tilkørselsforhold  og  opgravede  haver.  Det  var  rigtigt  skønt  at  
se,  at  mange  af  jer  allerede  har  lagt  et  stort  arbejde  i  haverne.  
  
Bestyrelsen  blev  ligeledes  mødt  af  en  del  glade  haveejere  på  vores  vej  og  det  
var  dejligt  at  hilse  på  og  drøfte  stort  som  småt  undervejs.  I  den  forbindelse  vil  vi  
også  meget  gerne  byde  nye  havejere  velkommen  til  HF  Mosevang.  
  
Generelt  kan  vi  konkludere,  at  HF  Mosevang  er  startet  flot  op  for  sæsonen.  Vi  
har  et  par  uacceptable  haver  i  haveforeningen  og  uddelt  ca.10  påbud  via  brev  i  
postkassen/havelågen  og  fremsender  ligeledes  disse  pr.  mail/brev  til  haveejere.  
Bestyrelsen  vil  efterfølgende  følge  op  på  at  de  imødekommer  at  få  haverne  bragt  
i  orden  som  påskrevet.    
  
Vi  ønsker  samtidig  at  gøre  alle  haveejere  opmærksom  på  at  blomster,  ukrudt  
samt  diverse  hækplanter  ikke  er  tilladt  i  hækkene.  Kun  tjørn  og  ligusta  er  tilladt  
som  hæk  og  man  bør  renset  sin  hæk  for  øvrige  planter.  Dette  er  ikke  kun  et  
spørgsmål  om  udsendende,  da  det  også  ødelægger  hækken  og  betyder,  at  man  
risikerer  at  hækken  går  ud  og  en  ny  hæk  skal  plantes  i  utide  til  gene  for  andre  i  
haveforeningen  også.  
  
  
2.  Status  på  solgte  haver  i  2017  
Følgende  haver  er  solgt  i  2017  indtil  nu:  4,  64,  84,  116  og  124.  
  
  
3.  PBS    
Vi  vil  gerne  opfordre  til  at  alle  tilmelder  sig  Betalingsservice  via  PBS,  idet  det  vil  
være  en  kæmpe  hjælp  for  vores  kasser  Tanja  samt  ligeledes  sikre  at  
betalingsfrister  mv  overholdes.  
  
  
  



4.  Kloakering  /  Vandrør  
Alt  forløber  planmæssigt  med  Danjord  og  intet  nyt  jvf.  seneste  status  på  
generalforsamlingen;;  
  
Kommunes  planlægning  af  spildevandsseparering  og  anlæggelse  af  ny  brønd  på  
Bjørnholmsalle  gør,  at  vi  ikke  kan  tilslutte  kloakken  før  1.  kvartal  2018.  
Åhavevej  skal  ikke,  som  først  annonceret,  have  nedgravet  kloaktilslutningen  som  
resten  af  haveforeningen,  men  i  stedet  “skydes”  dette  ind  i  haverne.  Haverne  
kontaktes  herom  snarest.  
  
Vandrør  forventes  forsat  tilsluttes  i  løbet  af  sæsonen.  Yderlige  informationer  
følger  efter  næste  bestyrelsesmøde.    
  
  
7.  Status  på  Loppemarked,  Skt.  Hans  samt  “Børnebanden”  på  Facebook  
  
Loppemarked:  
Helle,  i  nr.  16,  er  igen  i  år  ansvarlig  for  loppemarked  d.  17.  juni  fra  10:00-13:00.  
Tilmelding  kan  fortsat  ske  til  Helle.  Læs  mere  på  enten  Hfmosevang.dk  eller  via  
Facebook  gruppen  ”Haveforeningen  Mosevang  Viby”.  
  
Skt.  Hans:  
Vi  håber  fortsat,  at  vejrguderne  er  med  os,  så  sæt  kryds  i  kalderen  d.  23.  Juni  og  
hold  øje  med  facebook  og  hjemmesiden  såfremt  vi  er  nødt  til  at  aflyse  pga.  
vejret.      
  
Vi  forventer  at  mødes  kl.  18.00  til  fællesspisning  og  hygge,  hvor  alle  medbringer  
tilbehør  mv.,  som  sættes  på  et  fællesbord.  Bøffer,  kylling,  pølser  mv.  griller  
medbringer  man  også  selv  og  kan  selvfølgelig  grilles  på  foreningens  store  
havegrill.  
  
Drikkevarer:  
Ved  begge  begivenheder  kan  man  købe  vand  og  øl,  men  man  er  også  
velkommen  til  at  medbringe  selv.  
  
”Børnebanden”:  
En  ny  Facebook  gruppe  for  HF  Mosevangs  børn  og  deres  forældre  er  oprettet  ift.  
legeaftaler  og  andet  børnesjov.  Læs  mere  herom  på  HF  Mosevangs  Facebook  
side  og  søg  på  ”Børnebanden  Mosevang”. Gruppen  er  for  alle  andre  i  
haveforeningen,  men  kun  med  fokus  på  børn. 
  



Facebook:  
Søg  gerne  om  medlemskab  på  vores  Facebook  gruppe,  hvis  du  ikke  er  medlem  
endnu.  Søg  på  ”Haveforeningen  Mosevang  Viby”  og  anmod  om  medlemskab  og  
skriv  ifm.  gerne  jeres  havenr  og  navn,  da  vi  gruppen  er  lukket  og  kun  for  
haveforeningens  medlemmer.    
  
Sommerfest:  
Bestyrelsen  vil  gerne  opfordre  til  at  såvel  nye  som  gamle,  der  har  lyst  til  at  
arrangere  en  sommerfest  med  fælles  spisning  mv.  kontakter  Winnie  med  navn,  
tlf.  og  email  adresse,  da  bestyrelsen  gerne  vil  bakke  op  omkring  et  
sommerarrangement,  der  arrangeres  af  foreningens  medlemmer.  
  
  
8.  Status  på  skraldeområdet  
I  2018  forventes  det  at  en  ny  affaldssortering  etableres  i  haveforeninger  i  Århus  
kommune.  Der  opstilles  container  til  glas-,  plast-  og  metalemballage  i  de  samme  
beholdere.  
Vi  henstiller  indtil  da  fortsat  til,  at  vi  igennem  hele  sommeren  og  sæsonen  har  en  
god  affaldskultur  i  Mosevang  med  aflevering  af  affald  senest  søndag  aften  i  helt  
lukkede  poser.  Tak!  
  
  
  
9.  Overholdelse  af  fartgrænser  
Fartgrænsen  i  HF  Mosevang  er  15  km  på  ALLE  veje.    
  
Vi  gør  igen  opmærksom  herpå  og  beder  alle  tænke  på  de  børn  og  haveejere,  der  
bor  ud  til  vejene  og  på  bilerne,  som  ligeledes  får  stenslag  på  grund  af  høj  fart.    
  
  
10.  Øvrigt:  
Vi  har  fået  henvendelse  fra  Aura  Fibernet  og  givet  tilladelse  at  de  må  kontakte  
sig  direkte  os  alle  i  haveforeningen  ifm.  tilbud  om  Fibernet.  Dermed  kan  I  
forvente  at  høre  nærmere  herom  snarest.    
  
  

Med  venlig  hilsen    
Bestyrelsen  

  
  

Fortsat  god  Pinse  til  jer  alle.  


