
Kære Alle i Søndervang  16-02-2021 

 

Da det er ved at være noget tid siden, der er kommet nyt fra bestyrelsen, 
syntes jeg det var ved at være tid til en lille vinter hilsen herfra. 

 

Først håber vi, at i alle er kommet godt igennem jul og nytår og har fået en 
god start på 2021, det år, hvor vi nok alle sammen har glædet os lidt mere 
end vi plejer, til at komme ud i vores kolonihave i Søndervang, grundet sidste 
års pandemi med Corona. Men da vi endelig troede vi var ved at komme over 
den første bølge, blev vi endnu en gang ramt af en mutant, det var ikke lige 
sådan vi ønskede, at vi skulle starte det nye år. 2020 og starten på 2021 er 
lidt ligesom ukrudt, har du først fjernet noget af det, kommer der bare noget 
andet tilbage. 

 

Lige nu skriver vi februar og vi glæder os alle sammen til foråret, så vi kan 
komme i vores haver.  Vinteren har været mild ind til midt januar, men om vi 
så ikke også skulle rammes af frost og kulde…  Ja vi har da fået rigtig vinter, 
som måske kom lidt bag på mange af os, da vi kunne begynde at se foråret 
lige rundt om hjørnet… så i bund og grund måske ikke den bedste start på et 
nyt år, hvor både Corona og vinterligt vejr sætter en stopper for mange ting.  

 

 

 

Vores kommende vandåbning er planlagt til den 20. marts 2021, men hvis 
vintervejret fortsætter som nu, kommer denne dato nok ikke til at holde. Når 
man ser fremad med vejrudsigten, er der stort set kun frost at se, og frosten 
har desværre bidt sig fast og for at vandet kan åbnes den 20. marts, kræver 
det noget tid med plus grader, for at jorden blive tøet op og vandet ville kunne 
strømme igennem uden problemer. Vi ønsker jo ikke nogen frostsprængninger, 
som jeg er sikker på, at alle har forståelse for, men lad os se tiden an. 

 

 

 

 



Planen for pligtarbejde for 2021 er lavet, men vi holder den lidt tilbage endnu, 
da vi fortsat har Corona og forsamlingsrestriktioner på max. 5 personer, så vi 
vil gerne afvente og se, om dette ikke bliver ændret snart. Så derfor giver det 
ingen mening at sætte en dato på vores hjemmeside nu, som måske skal 
ændres igen. Der kommer besked ud når de endelige datoer er klar. 

 

 

 

Vores kommende Generalforsamling 2021, som under normale 
omstændigheder ville blive afholdt i april, kan jeg allerede nu oplyse om, er 
udskudt på ubestemt tid, da vi fortsat er ramt af de forsamlingsrestriktioner 
der er, grundet Corona og her kan jeg så også oplyse om, at vi heller ikke har 
haft mulighed for at kunne afholde et bestyrelsesmøde endnu, med det sagt, 
er det ikke ment som om, vi ikke kommunikerer i bestyrelsen, for det gør vi, 
det foregår bare på mail. 

 

En lille anbefaling herfra, der findes en gruppe på Facebook der hedder 
”Kolonihaver i Danmark” jeg vil til enhver tid anbefale, at man bliver medlem 
af sådanne grupper, da der er mange nyttige ting vedr. vores dejlige 
kolonihaver, og jeg kan da også se, at mange i Søndervang allerede er 
medlem i denne gruppe. Dog har jeg også erfaret, at der af medlemmer i 
Søndervang, på netop denne gruppe er blevet ytret om, hvor dårlig 
Søndervang og dens bestyrelse er, og hvordan medlemmer opfører sig 
uansvarligt i vores haveforening osv. Dertil er mit privatliv også blevet bragt 
op, hvilket gør mig rigtig ærgerlig og vred. Vi burde kunne tale sammen i 
foreningen og hvis der er noget man har lyst til at diskutere med bestyrelsen 
eller formanden, må man henvende sig. Nu er det heldigvis ikke alle der er 
nævnt ved navns nævnelse, der bliver brugt ord som Søndervangs 
marketender, Søndervangs formand, Søndervangs bestyrelse osv. Så der er jo 
rigtig mange at vælge imellem. Men jeg kan ikke sige det nok gange, det er 
bare ikke i orden! For det første skal vores medlemmer i Søndervang ikke 
udsættes for sådan en omtale og vores bestyrelsesmedlemmer skal så sandelig 
heller ikke. Igen, har man et problem der skal diskuteres, så lav en tid på mail 
med bestyrelsen eller kom forbi i kontortid. 

Jeg citerer her lidt fra et opslag som desværre er skrevet af et medlem 
fra Søndervang: 



”Vores formand er den værste. Han har været så tæt på at slå mig, han 
drikker vildt og har truet mig med udsmidning. Han er i den grad en del af 
problemet.” 

”Vi vinder på sigt. De er i gang med at drikke sig selv ihjel” 

”Vores købmand er havens ågerkarl” 

”Han gik fri fordi han drak med bestyrelsen” 

Rigtig kedelig læsning! 

 

Her til sidst vil vi ønske jeg en fortsat god vinter og bestyrelsen håber 
naturligvis, at vi snart kan komme med nyt om hvad og hvornår der sker noget 
i Søndervang, vi glæder os til at se jer i vores dejlige haveforening igen. 

 

PBV Thomas 

Et citat man kan tænke lidt over i denne lidt anderledes tid: 

”De udfordringer du oplever i dag, udvikler styrken du har 
brug for i morgen” 


