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 Til stede:  
Steen, Jeanne og Tom (Riisvangen) 
Gert, Susanne, Per og Kristina (Grænsen) 
 
Efter at have modtaget resultater og rapport fra Envidan mødes vi i HF Grænsen og HF 
Riisvangen for at samtale om, hvad vi i bestyrelserne og udvalg skal anbefale og tage med 
videre til generalforsamlingerne: 
 
Der er enighed om at rapporten er let læselig og forståelig, hvilket gør det let for os at 
træffe beslutninger. Ud over rapporten, som alle de fremmødte har modtaget, er der 
fremsendt to store kort, som begge haveforeninger har modtaget. Første kort viser de 
eksisterende drænledninger og brønde som der er kendskab til samt hvor TV-inspektionen 
har foregået. Det andet kort viser hvor og hvilket omfang Envidan anbefaler etablering af 
nyt dræn samt tilpasning af de gamle dræn. 
 
Pia V (tidligere formand i grænsen) har eftersendt spørgsmål til Envidan ang, at hun 
mener, der er gået noget information om placering gamle af samlebrønde og 
drænledninger. Rapporten angiver, ikke at kunne finde dem. Pia undrer sig over hvor 
denne info er blevet af, og vi taler om, at det evt kunne have bidraget til mere omfangsrig 
undersøgelse end de opnåede 7%.  
Svaret fra Envidan er ukendt. Jeanne fra Riisvangen minder om,  at der ved mødet i 
Brabrand i 2019 blev oplyst at nogle materialer i denne sag er brændt. Om det er de 
nævnte tabte informationer vides ikke. 
 
Kloakeringsudvalget i Riisvangen (Jeanne og Tom) fortæller om, at have undersøgt et 
muligt finansieringstilbud fra Arbejdernes Landsbank. Banken er blevet forespurgt, hvad 
det vil koste hvis Riisvangen alene skulle låne 1mio. kr til et projekt. Et sådan lån vil betyde 
en tilbagebetaling på ca 40 kr pr have i 20 år. Det må forventes at blive mindre pr have 
hvis foreliggende projekt fordeles mellem både Grænsen og Riisvangen. (OBS dette er 
blot et eksempel og nærmere tal skal undersøges yderligere). 
 
Begge foreninger ønsker at arbejde for at gennemføre det forelagte projekt-forslag. Begge 
haveforeninger vil medbringe forslaget på kommende generalforsamling, hvor der skal 
stemmes om det ønskes gennemført sideløbende med kloakeringsprojektet i hhv 2022 og 
2023. 
 
Riisvangen medsender dette referat vores info-materiale til medlemmer, som Grænsen 
kan benytte og/eller søge inspiration i. 
Det aftales desuden at mødes mere regelmæssigt i de to bestyrelser frem mod de 
forhåbentligt kommende projekter. 
 
Andre punkter: 
Susanne ønsker plan for hvem der står for rengøring og vask i fælleshuset. Der aftales at 
dele månederne imellem os. Grænsen tager de lige måneder. 
 
Tak for et kort men godt møde! Referent: Tom Nissen, Riisvangen. 


