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Torsdag den 11. april 2019 kl. 17.30 på SØJK ’s kontor
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1. Velkommen

2. Lise orienterer om kommunale planer, mm

yl

Spørgsmål mm kan stilles til Lise
Årlige ønsker til sand, grus mm afleveres (fil vedhæftes, udfyld den med jeres ønsker)

la

Herefter forlader Lise mødet

3. Orientering vedr. spildevand, tanke mm
4. Orientering fra byggesagsafdelingen

nd

5. Orientering omkring vurdering

6. Jubilæer - både private og foreninger år 2019

s

7. Info vedr. årligt kredsrepræsentantskabsmøde
8. Info fra jeres haveforeninger

1. Velkommen til alle, fremmøde fra alle 15 haveforeninger
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REFERAT

Ko

9. Eventuelt

Vi har fået ny kontaktperson i Horsens afd. I kredsen. Liselotte har overgivet opgaven til Lise Kjær og Lise var
inviteret med til første del af vores møde. Lise præsenterede sig og fortalte lidt om hendes virke fremover i
kolonihaveregi.
Haveforeningerne afleverede de udfyldte sedler angående bestillinger af diverse grus mv. hos kommunen.
Der var enkelte haveforeninger der fremkom med problemer de gerne ville have kommunens hjælp til at få løst.
Herefter forlod Lise mødet.

3.

Orientering omkring spildevand:
Anni udsender en fil omhandlende orientering omkring Spildevand i Kolonihaverne i Horsens. Udsendes til alle
formænd med opfordring til at videresende den ud til alle have lejere, således alle bliver informeret omkring
spildevand og dermed også får indsigt i at kommunen vil have at alle kolonihaver skal overholde forholdene
ang. håndtering af spildevand.
Anni har været til møde med de 2 personer fra kommunen der har med spildevandsområdet at gøre, bl.a. for at
få lidt mere oplysning ind i dokumentet og også for at få ændret lidt tekst til en lidt mere positiv tilgang – således
det er muligt bl.a. at vaske sine hænder med sæbe uden at man skal have påduttet en spildevandstank, men fik
den besked at intet bliver ændret i det nedskreve og forholdene skal overholdes.
Til info – så står der at ingen kemikalier af nogen art må anvendes – så der opfordres til at benytte sæbe uden
kemikalier, bl.a. f.eks. Neutral produkter (læs selv varedeklarationer på det i køber)
Kommunen har fokus på kolonihaverne og vil i 2021 have styr på forholdene i kolonihaverne. Kredsen skal
indgive besked til kommunen efterhånden som fællestoiletterne bliver etableret.
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Orientering fra byggesagsafdelingen:
2018 var første år hvor kredsen har overtaget byggesagsbehandling. Der har ikke været så mange byggesager
som først antaget. Vi kører derfor nu kun med et byggeteam – idet Henrik og Leif har meldt fra.
Byggeteamet træffes hver onsdag kl. 17-18 på kontoret. Opstartsfasen af byggesagsbehandling er kommet
rigtig godt fra start.
Der kom opfordring til at byggeteam tager et billede ved afslutning/godkendelse af byggeriet, dette videregives
til byggesagsteamet.
Drivhus/parkeringsplads skal ansøges ved egen forening og overholde reglerne i lejekontrakten.

5.

Orientering omkring vurdering:
Der er opstartet 3 hold ved sæsonstart 2019. Der er igen oprettet et hverdagshold, som kører ud om tirsdagen
samt 2 lørdagshold. Der blev gennemgået de 2 skemaer ”Ejererklæring og løsøreliste” som
formanden/bestyrelsen skal sørge for at udlevere til den som skal have vurderet. Udleveres nogle dage før
vurdering, således skemaerne der skal være udfyldt når vurderingsholdet kommer. Når vurdering folkene har
fået de oplysninger der står på begge skemaer, skal skemaerne arkiveres hos bestyrelsen, idet det er juridisk
bindende oplysninger der er noteret ind i skemaerne. Oplysninger afgivet på Ejererklæring er juridisk bindende i
10 år. Derudover efterlyste AK tilbagemelding om de ændringer der kan være sket med de for store huse i de
enkelte foreninger. Dette skema er det som vurderingsfolkene bruger som rettesnor ved henvendelser om
vurdering.
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Jubilæer i 2019:
Hvis der er foreninger/personlige jubilæer vil kredsen gerne have besked, da det udløser en erkendtlighed.
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6.

Info om kommende kredsrepræsentantskabsmøde:
Der skal opfordres til at alle de valgte repræsentanter møder op til det årlige kredsrepræsentantskabsmøde som
afholdes den 30. april. AK redegjorde her grunden for stigningen i kontingent på 50 kr. til Kolonihave- forbundet,
et emne der nok kommer frem på repræsentantskabsmødet

8.

Info fra alle haveforeninger:
Der var ingen input fra haveforeningerne – dog kom der en opfordring fra AK om at indføre en
”kolonihavehusets bog”. En bog som skal indeholde alle vigtige dokumenter der skal følge huset fremover, bl.a.
en færdigmelding om nedsættelse af en godkendt spildevandstank. Et sådant dokument tilhører huset og ikke
den person som får udført arbejdet.

9.

Eventuelt:
Intet under eventuelt
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Tak for i aften og alle ønskes en god havesæson
Referent: Ingelise og Anni
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