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SYDØSTJYLLANDS KOLONIHAVEKREDS

Mandag den 18. juni 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

ni

1. Godkendelse/underskrift af referat fra sidste møde
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2. Nyt fra formand
- Nyt siden sidst, HB, diverse indberetninger, opfølgninger
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3. Nyt fra kasserer
- Regnskab 2018

4. Nyt fra udvalg
- VU - vurderings/ankeudvalg = info
- Jura – lovudvalg = status på igangværende lejekontrakter, dispensationsansøgning
- Miljø – kloakudvalg = generel info
- Byggeudvalg – = info
- Præmieringsudvalg = info og status
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5. Info fra kommunerne-fremlægges af de respektive valgte kommune/kredsbestyrelsesmedlem
6. Procedure vedr. indstillinger – AK har lavet udkast – evt. ændringer og vedtagelse af proceduren
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7. Erfaringsudveksling – nyttig viden

ll

8. Eventuelt
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9. Næste møde (er allerede fastsat til 16. august)
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Fravær m/afbud: Polle og Kurt

-
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REFERAT
Fravær u/afbud: ingen

1. Referat fra forrige møde godkendt og underskrevet
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2. Nyt fra formand.
AK orienterede om sidste afholdte HB møde. Der er stor mødeaktivitet pga. det er kongres år, men
et af de store emner til kongressen var et nyt og mere simpelt vurderingssystem – dette system er
allerede nu trukket tilbage, idet det ikke var gennemarbejdet godt nok og tidsmæssigt kan det ikke
nås inden kongressen. Et andet kongresforslag er et internt ankenævn, dette projekt er nu
færdigbehandlet og kommer på kongressen. Derudover har HB gennemgået ændringer i standard
lejevilkår og vedtægter for både forbund, kreds og foreninger.
Derudover gav AK info om de emner som SØJK har påtalt overfor kolonihaveforbundet, bl.a.
forbedring for hentning af dokumenter, manglende oplysninger mm. på forbundets nye hjemmeside,
samt nogle forslag om ændring ved tilmelding af kursus, og hvor er det gratis foreningsprogram til
regnskab blevet af !!!!
På hjemmefronten har vi fået solgt det ene af vore fondshuse, den er solgt for 15 t.kr og meddelelse
er sket til fondsbestyrelsen. Fondshuset og haven er nu et helt almindelig havelod i – lighed med
andre havelodder i Hf Ålykke.
Der besluttes også at SØJK skal tegne den vurderingsforsikring som forbundet tilbyder.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Nyt fra kassereren.
Pt. et overskud på kr 3.124. Ingen restancer, alt kører som det skal. Børge påpegede at den
udleverede pc til vurderingsbrug i Sandagergaard ikke fungerer mht. styresystem. Der bevilliges at
Børge går til Elgiganten og får opsat styresystem, så pc fungerer.
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3. Nyt fra udvalg.
Vurderingsudvalg: pt. intet nyt – alt kører ok
Juraudvalg: Ditte har kontaktet Odder kommune for at genoptage forhandling omkring lokalplan
mht. sommerovernatning i Engparken. Vi afventer besked fra Odder Kommune
I Horsens laves der opstart mht. dispensationsansøgning hos kommunen mht. bebyggelser der er
for store.
Miljøudvalg: Der er fremkommet en meddelelse fra Samn i Horsens omkring en statsafgift for
tømning af opsamlingstanke, dette er aldrig blevet meddelt os og vi går videre med dette til
kommunen, for at få oplyst hvad det drejer sig om. ??? Derudover ønskes der oplysninger omkring
priser for tømning af tank og hvilke kloakservices der må benyttes.
Byggeudvalg: Byggeteams i Horsens regi har fået en fin opstart og kører planmæssigt uden
problemer. AW efterlyste halvårlig afregning fra begge byggeteams.
Havepræmieringsudvalg: Siden sidste møde har vi fået etableret en aftale med havekonsulenten fra
Århus Kredsen. Han har indvilliget i at tage havevurdering for SØJK dette år. Der er udsendt
indbydelser og der mangler pt. stadig tilbagemeldinger, udvalget arbejder videre
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4. Info fra kommunerne:
Pt. intet nyt, der har været en enkelt henvendelse med generel infooplysning til Vejle Kommune.
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5. Procedure for indstillinger.
AK havde udarbejdet et internt notat for proceduren ved indstillinger fra Kredsen. Proceduren blev
godkendt – dog et par stavefejls rettelser !!!!
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6. Erfaringsudveksling – nyttig viden.
Horsens afholder møde med kommunen næstfølgende uge, afventer dette.
Derudover havde vi lidt udveksling om hvordan man kan tolke/udrede interne forhold i egen forening
7. Eventuelt – intet

8. Næste møde.
Afholdes den 16, august kl. 17.30 på kredskontoret. Der opfordres til at have gennemgået det
udsendte kongresmateriale inden næste bestyrelsesmøde, således vi kan nå at gennemgå dette
emne på næste bestyrelsesmøde. Materialet udsendes til formand i egen haveforening.
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Referat: Skrevet af Teddy og Anni
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