SYDØSTJYLLANDS KOLONIHAVEKREDS
cvr. Nr. 36270888
www.sydoestjyllands-kolonihavekreds.dk

BESTYRELSESMØDE
Mandag den 1. oktober 2018 kl. 17.30 i Horsens
Vi starter med at vælge en ordstyrer (på tur efter alfabetisk liste). Mødets varighed max. 3,5 time. Der
opfordres til at vi holder fokus og følger dagsordenen. Opstår der behov nedsættes arbejdende udvalg.
Spisning ca. kl. 19.30/20.00

DAGSORDEN
1. Godkendelse/underskrift af referat fra sidste møde
2. Nyt fra formand
- Nyt siden sidst, bl.a. persondataforordning, kongres-herunder Polles mail/kommentarer
3. Nyt fra kasserer
- Regnskab 2018
4. Nyt fra udvalg
- VU - vurderings/ankeudvalg = info, kommende VUU
- Jura – lovudvalg = status på igangværende lejekontrakter, dispensationsansøgning
- Miljø – kloakudvalg = generel info
- Byggeudvalg – = info fra Horsens kommune
- Præmieringsudvalg = status – præmier og diplomer, hvem skal vi have som konsulent, har vi
fået respons fra Carsten
5. Info fra kommunerne-fremlægges af de respektive valgte kommune/kredsbestyrelsesmedlem
6. Erfaringsudveksling – nyttig viden
7. Eventuelt
8. Næste møde
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REFERAT
Fraværende med afbud: Henrik W, Kurt, Ib

-

Fravær uden afbud: Polle

1. Referat fra forrige møde godkendt og underskrevet
2. Nyt fra formand:
AK informerede omkring møder/kurser afholdt for at alle vores foreninger kan få udfyldt dokumenter
ifm. persondatalovgivningen. SØJK har nu afviklet kursus for alle foreninger, mangler et sidste
opfølgningsmøde for de som har været forhindret hidtil. Møderne har været en succes, idet alle
foreninger har været glade for at få styr på dokumenter og dermed opfylde krav til lovgivningen.
Derudover blev der givet info om netop afholdt kongres. Der blev informeret omkring de ting der
blev vedtaget på kongres og ligeledes hvilket der ikke blev gennemført. Der henvises til alle om at
læse referat fra kongressen på forbundets hjemmeside/dialognet. Herpå er der udførlige
beskrivelser af det som er vedtaget. De delegerede som deltog har kun ros for arrangementet og
forstod meget bedre ”hele proceduren” denne gang ift. forrige kongres. Dette understøtter at
deltagelse/forståelser bliver større jo mere erfaren man bliver. Henrik nævnte ligeledes at
forståelsen for at indstillinger kræver meget bedre gennemgang og dokumentation end først antaget
er vigtigt for fremtidige indstillinger.
Der opfordres til at det udsendte materiale omkring kongres i form af nyhedsbrev, videreformidles
ud til medlemmer. Det udsendte er tilsendt alle foreninger/formænd, så det er foreningers pligt at
formidle informationer videre ud til havelejerene. Ligeledes bliver der også givet information om
kongres i næste nummer af havebladet.
Mail som Polle har tilsendt omkring procedure for kongresafvikling blev ikke gennemgået, idet Polle
ikke var mødt op til mødet. Punktet tages med på næste møde.
3. Nyt fra kasserer:
AW fremlagde ajourført regnskab, regnskabet viser et tilfredsstillende resultat. Pt. ingen restancer
ved foreninger. AW har rykket for afregning ved byggeteam/vurderinger. Her mangler en enkelt at
afregne. Der rykkes og afregning skal ske hurtigste.
4. Nyt fra udvalg;
Vurderingsudvalg: Børge vil gerne deltage i kommende VUU, det er meddelt udvalget.
Juraudvalg: pt. intet nyt – der er intet nyt fremkommet fra de kommuner der pt. har kørende sager
Miljøudvalg: pt. intet nyt
Byggeudvalg: Der har været afholdt møde med ny chef for kolonihaverne i Horsens, Flemming
Larsen. Mødet havde til formål at hilse på hinanden – men også at gennemgå generel procedure for
at have en kolonihave, herunder bl.a. byggestyring, dispensationsansøgninger mm.
Præmieringsudvalg: Der er endnu ikke lavet opslag omkring præmieuddeling, udfærdigelse af
diplomer mm – dette skal prioriteres og laves nu – således info kan tilsendes de haveforeninger der
afvikler en seance for præmietildeling. En aftale om fremtidige præmievurderinger ønskes aftalt
5. Info fra kommuner mm:
Henrik har været i kontakt med Odder kommune omkring de seneste oversvømmelser i Engparken
og følgeskader heraf. Pt. er Odder kommune positive mht. reparation og eventuelle fremtidige tiltag.
Engparken er altid hårdt ramt idet haveselskabet er placeret mellem 2 åløb og derfor altid bliver
hårdt ramt når der sker oversvømmelser, så enhver posivitet fra kommunal side hilses velkommen.
Nørrelyst i Fredericia er pt. ved at få søen ved Randalshaven oprenset af Fredericia kommune.
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6. Erfaringsudveksling:
Børge efterlyste en procedure hvor samtykke iflg. ny persondatalovgivning evt. kan indflettes i
købsdokumenter. Dette er dog ikke rette sted at tilføje dette, men kan ske særskilt på
samtykkedokument i persondatadokumenterne. Derudover oplyste Børge at Sandagergaards
lejekontrakt løber indtil 2040. Dokument herpå fremsendes til kredsen og skal tilføjes på kredsen
hjemmeside.
Anny efterlyste dokumentation for opkrævning af vurderingsgebyr x 2 når have lejer ikke møder op
til aftalt vurdering. Dette er noteret på løsørelisten som udleveres til sælger ifm. vurdering.
7. Eventuelt: Intet
8. Næste møde: Anny W. finder en dato ultimo november / primo december som så bliver et julemøde
/ bestyrelsesmøde. Dato rundsendes hurtigste

Referent: Teddy og Anni
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