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SYDØSTJYLLANDS KOLONIHAVEKREDS 
cvr. Nr. 36270888 

www.sydoestjyllands-kolonihavekreds.dk 
 
 

BESTYRELSESMØDE 
 

Mandag den 23. oktober 2017 kl. 17.30 i Horsens 
 
Som aftalt starter vi med at vælge en ordstyrer (liste i alfabetisk orden er lavet). 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 samt praktiske opgaver 

      -  Nyt siden sidst 
                       

3. Nyt fra kasserer  
       -  Regnskab 2017 
 

4. Nyt fra udvalg: 
- VU - vurderings/ankeudvalg  = generel info 
- Jura – lovudvalg =  status på igangværende lejekontrakter 
- Miljø – kloakudvalg = pt. intet 
- Byggeudvalg – = ? igangsætning Horsens 
- Præmieringsudvalg = status præmiering år 2017 

 
5. Info fra kommunerne-fremlægges af de respektive valgte kommune/kredsbestyrelsesmedlem 

 
6. Erfaringsudveksling – nyttig viden 

      
7. Eventuelt 

 
8. Næste møde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sydoestjyllands-kolonihavekreds.dk/
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REFERAT 
 
Fravær m/afbud: Kurt    -    Fravær uden afbud: ingen 
 

1. Referat fra forrige møde godkendt og underskrevet. 
 

2. Nyt fra formand: 
AK orienterede om både nyhedsbrev og om afholdt HB møde. Kolonihaveforbundet er flyttet til nye 
og større lokaler pga. pladsmangel, idet der er ansat yderligere 2 nye medarbejdere. Dette medfører 
en drastisk stigning i kontingent til Hovedforbundet som udgør 50 kr/medlem/år. AK udsender info til 
alle formænd, således de kan nå at tage højde for dette i kommende budgetter. 
Der arbejdes også med at få et forslag gjort klar til kongres 2018 omkring et intern ankeudvalg som 
kan benyttes af alle tilknyttet Kolonihaveforbundet. Anken gælder på ”kryds og tværs” i hele 
organisationen, både nedefra og oppefra, forbund/kreds/haveforening/havelejere. Dette er et tiltag 
der blev igangsat på kongres 2015 og er opstået pga. at der i dagens Danmark er et stigende behov 
omkring at få klarhed over rigtig mange tvivls tilfælde. Det er kongres 2018 der afgør om forslaget 
bliver vedtaget, men allerede nu, er der store forventninger til dette ankenævn. 
Der var fra Hf Ryhaven gennem SØJK fremsendt forslag omkring ændring i antal af delegerede til 
kongres, mod at man ikke inviterede ledsager med til kongres. Denne indstilling blev behandlet af HB, 
men blev ikke vedtaget, der var fra HB ingen ønsker om ændring af nuværende regler. 
 

3. Nyt fra kasserer: 
AW fremlagde regnskab der pt. viser et overskud kr  52.000. Beholdninger pt. er 166.000 samt 8.600 
kr. Ifm. afslutning af regnskab 2017, vil vi kigge på om der skal foretages evt. justeringer på 
kontingentområdet. 
 

4. Nyt fra udvalg: 
Vurderingsudvalg: pt. intet, sæson er snart slut og dermed også nedgang i vurderinger rest af sæson. 
Dog orienteredes der omkring nogle få prisændringer i vurderingssystemet, bl.a på åbne terrasser. 
Jura – lovudvalg: Horsens har i dag afholdt møde med kommunen omkring ny lejekontrakt for alle 15 
haveforeninger og det ser nu ud til at der er opnået enighed og vi forventer derfor at næste trin er 
igangsætning af underskrifter og genudlejningsaftaler. Horsens afholder i denne forbindelse et F/K 
møde. 
Hf Grundet Vejle – her er indsendt udkast til ny lejekontrakt med Vejle Kommune, vi afventer en 
drøftelse heraf, især omkring størrelse på byggeri. 
I Odder afventer vi stadig en aftale fra SAMN omkring aftale af vandforbrug ifm. ændring af lokalplan 
– en ændring der skal muliggøre overnatning i haverne i Hf Engparken. Der er rykket for aftalen. 
Skanderborg er også i gang med ændring af deres lejekontrakt med kommunen, men Poul har 
meddelt at de selv ønsker at klare sagen, dog skal der altid knyttes en kontakt til Hovedforbundet idet 
det er dem som står som lejere. 
Miljø-kloakudvalg: pt. intet 
Byggeudvalg: Horsens holder intern udvalgsmøde omkring ændringer vedrørende byggeri i Horsens. 
Mødet afholdes den 13. november – deltagere er: Ib – Anny – Henrik og Anni 
Præmieringsudvalg: Der afvikles præmieuddeling i Horsens den 4. november. Alle praktiske detaljer 
er afklaret. 
 

5. Info fra kommuner: Pt. intet 
 

6. Erfaringsudveksling – nyttig viden: 
Børge rapporterede omkring procedure for optagelse af banklån i kolonihavehuse. Dette er en 
kompliceret affære – som vil implicere foreningen/bestyrelsen idet der ønskes / indhentes mange 
oplysninger af udlåneren, derfor vil der mange gange ske at foreningen bliver inddraget selv om det 
er en personlig sag mellem havelejer og bank/udlåner. 
 

7. Eventuelt: Anni har forespurgt på et tilbud fra LRP omkring jurahjælp’s priser som de forskellige 
foreninger kan benytte sig af. Tilbud pt. ikke modtaget. 
Ligeledes foreligger der evt. også et tilbud på rengøring af vore lokaler, her afventer vi også pris og 
accept. 
 

8. Næste møde (r): Næste bestyrelsesmøde er den 15. januar 2018 kl. 17.30 
Derudover aftalte vi julefrokost den 1. december 2017, nærmere info udsendes senere. 
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Hf Nørrelyst, Fredericia ønsker at afholde den årlige havevandring i 2018 – det bliver den 13-8-2018. 
Referent: Teddy og Anni 


