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1. Godkendelse/underskrift af referat fra sidste møde

4. Næste møde
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3. Eventuelt
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2. Der var indkaldt til et opstartsmøde for år 2019, hvor dagsorden nærmere er et
tema/diskussionsforum omkring hvad vi forventer af bestyrelsesarbejdet for kommende år.
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REFERAT
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1. Referat fra forrige møde godkendt og underskrevet
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2. Som skrevet i punktet på dagsorden, så er der lagt op til et tema/diskussionsforum omkring
bestyrelsesarbejdet i Sydøstjyllands Kreds. Emnet er oppe fordi det kniber med at få et godt samarbejde
op at køre i kredsbestyrelsen, der er alt for mange misforståelser og forskellige opfattelser af hvordan
arbejdsgang og procedurer skal fungere.
AK fremhævede at Sydøstjyllands Kreds var en af de kredse der kom rigtig godt fra start i 2015 og
havde et fantastisk samarbejde i opstartsfasen. Dette resulterede i at Sydøstjyllands Kreds var en af de
kredse der kørte problemfrit i starten og at det er vigtigt at vi får fokus på dette igen.
Der kom rigtig mange indslag og emner som kredsen vil arbejde frem imod. Bl.a. skal der laves et par
tilføjelser til vores forretningsorden, men her var der enighed om at denne forretningsorden skulle være
et punkt på dagsordenen på første møde efter det årlige repræsentantskabsmøde, det er det rigtige
tidspunkt at korrigere forretningsorden på.
Organisationshierakiet i hele Kolonihaveforbundet blev gennemgået, og Sydøstjyllands Kreds er jo kun
en lille brik i hele det store sammenhæng. Arbejdsgangen i HB kan sidestilles med politiske
arbejdsformer, vi kan ikke alle få vores ønsker igennem, så der bliver forhandlet på kryds og tværs, der
gives og tages en bid hist og her, for så til sidst at opnå et samlet resultat. Dette resultat kan i nogle
tilfælde ikke være lige det vi ønskede os, men sådan foregår den demokratiske proces, som vi så
efterfølgende må tage til efterretning.
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Forståelsen og gennemgang af et årsregnskab blev også gennemgået og AK tilkendegav at forbundets
regnskab er udarbejdet og opstillet iht. alle gældende love og regler, men at det kan være svært at
gennemskue og forstå det for både medlemmer og HB. Der kan kun opfordres til at såfremt nogen
ønsker detaljer omkring regnskab, så skal man få en regnskabskyndig til at fremlægge og forklare
regnskabet og sørge for at få misforståelser af vejen allerede fra frigivningstidspunktet.
Der blev også diskuteret hændelser omkring det infomøde der blev afholdt i november måned. Ak
gengav nogle af situationerne og vigtigheden af at man forstod hvordan arbejdsgangen fungerer i HB og
også hvordan procedurer fungerer.
Ligeledes blev også gennemgået den indstillingsmodel som vi allerede besluttede medio år 2018. Denne
retningslinje for indstilling til HB er den procedure som skal anvendes i Sydøstjyllands Kreds
Ovenstående skal være medvirkende til at forstå procedurer og forretningsgange i de forskellige
organisatoriske trapper i Kolonihaveforbundet.
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3. Eventuelt: Der var en del generel info under dette punkt (ingen beslutningspunkter), som er:
- Odder har stadig lidt problemer omkring afgift ved deres spildevand/kloak ved fællestoilet. Henrik
arbejder videre med sagen. Måske juraafd. i forbundet skal ind over igen.
- Vejle Kommune laver tiltag og info omkring emnet: Fremtiden for kolonihaveforeningerne i Vejle, Børge
deltager.
- Hovedforbundet arbejder pt. i korridorerne i bagkulisserne på Christiansborg, idet dem fremlagte
”Femfinger plan” ligger op til en ændring i Kolonihaveloven. Denne politiske proces følges nøje og der er
iværksat forskellige politiske tiltag.
- Leif og Henrik W ønsker ikke at genopstille til kredsbestyrelsen
- AK meddelte planlagte datoer for dette års kommende kurser for vurderingsinstruktører, samt dato for
F/K møde i Horsens. Det årlige kredsrepræsentantskabsmøde bliver i år afholdt den 30. april 2019 i
Håndværkerforeningen. Årlig havevandring bliver i år afholdt i Hf Sandagergård, Vejle den 12.august.
- Der skal arbejdes på at finde en løsning omkring overdragelse af Fondshuset i Strandlyst.
- SØJK har modtaget masser af oplæg fra vores havekonsulent Carsten Juul. Oplæg med masser af
forskellige emner omkring bl.a. kurser, beskæring osv., udflugter, havevandringer og lignende, der er
masser af muligheder for haverelaterede emner.
AK opfordrede herunder til at de som lader sig hverve til kredsbestyrelsen skal gøre sig klart at der vil
være masser af administrative opgaver der skal udføres. AK kan ikke alene overkomme alle disse
administrative opgaver, så sådanne personer efterlyses på kommende repræsentantskabsmøde.
- De nye år 2019 Foreningsvedtægter er blevet ”sproglig tilpasset” og paragraffen omkring vurdering er
udgået, dog ikke udgået men flyttet over i andre vedtægter. I kommende år skal der tages stilling til om vi
skal udarbejde/trykke nye vedtægter til alle foreninger.
- Ovenstående emner / info får Børge til at spørge ind til, hvad det egentlige formål er med vores faste
dagsorden, idet vi har rigtig mange punkter på SØJK’s dagsorden. AK svarede at det er korrekt vi har
mange infopunkter, men at vi som Kreds generelt ikke har nogen mulighed for ”egne beslutninger, egne
interne regler, Kredsen har heller ingen sanktionsmuligheder osv. Kredsen er organisatorisk et
serviceorgan, et mellemled med ikke ret mange beføjelser i ”eget regi”. Ud fra dette blev vi enige om at
vores faste punkt på dagsorden = erfaringsudveksling udgår og kan behandles under punktet eventuelt.
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4. Næste møde: afholdes den 25. april 2019 kl. 17.30 på kredskontoret

5.
Referent: Teddy og Anni
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