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Mandag den 24. juni 2019 kl. 17.30 i Horsens
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Vi starter med at vælge en ordstyrer. Mødets varighed max. 3 time. Der opfordres til at vi holder fokus og
følger dagsordenen. Opstår der behov nedsættes arbejdende udvalg. Spisning ca. kl. 19.30/20.00
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DAGSORDEN

la

1. Godkendelse/underskrift af referat fra sidste møde
2. Lidt info/kort resume fra sidste møde

4. Nyt fra kasserer
- Regnskab 2019
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3. Nyt fra formand
- Nyt siden sidst
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5. Nyt fra udvalg
- VU - vurderings/ankeudvalg = intern info
- Jura – lovudvalg = at få tilknyttet en advokat til vores kreds
- Miljø – kloakudvalg = Vandafgift
- Byggeudvalg – = pt. intet
- Præmieringsudvalg = status arbejdsopgaver mm
- Øvrige opgaver = forretningsorden, både til bestyrelse og rep.skabsmøde
planlægning af den årlige havevandring
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6. Info fra kommunerne-fremlægges af de respektive valgte kommune/kredsbestyrelsesmedlem
7. Kommende kurser evt. tilmelding
8. Eventuelt
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9. Næste møde
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REFERAT
Fremmødte: Alle - Afbud: Ingen

1. Godkendelse/underskrift af referat fra sidste møde
Referat godkendt uden bemærkninger.
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2. Info/resume af info fra sidste møde.
Der blev givet et kort resume fra sidste møde, således alle er opdateret. Der har været
udefrakommende henvendelse til forbundet med spørgsmål omkring de afholdte
repræsentantskabsmøder. Forbundet har svaret tilbage og resultat er at Kredsen ikke har nogle
udestående punkter ifm. med afvikling af repræsentantskabsmøderne.

øs

tj

3. Nyt fra formand.
Der har været afholdt et jydemøde siden sidste bestyrelsesmøde. Der er ikke kommet nye
punkter på dagsordenen hos de jyske kredse. Der arbejdes stadig videre med de emner der
bliver behandlet på HB møderne. Næste HB møde er et dagsmøde den 6.juli.
Derudover har der været storoprydning i de gamle arkiver hos Hovedforbundet. Gamle
avisudklip, gamle opstartspapirer mm er blevet udleveret til nuværende kredse. Vi blev enige om
at de gamle dokumenter skulle ud til de respektive ”gamle kredse” som så selv må sørge for at
gemme de gamle historiske dokumenter.
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4. Nyt fra kassereren.
AW fremlagde ajourført regnskab. Regnskabet viser et øjebliksbillede hvor overskud pt. er ca.
14.000 t/kr. og en beholdning på ca. 176.000.
AW orienterede om, at de vedtagne tilbagebetalinger vil ske som en modregning ved næste
kontingent opkrævning.
AK overgav afregning af Berthelsen huset i HF Ålykke til AW.
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5. Nyt fra udvalg:
Vurderingsudvalg: Kører ok, pt. ingen nye tiltag.
Juraudvalg: Der arbejdes videre på at få en advokat tilknyttet Sydøstjyllands Kreds: AK havde
gennemgået advokaterne i Horsens og omegn og har hidtil ikke kunnet påpege nogle gode
emner. Ib arbejder videre på at finde en egnet advokat.
Miljøudvalg: Engparken i Odder har pt. nogle udfordringer mht. til evt. pålagte afgifter til vand.
Sagen har været forelagt Ditte i Forbundet, har været hos Odder Kommune mm, men SAMN er
ikke så nemme ”at danse med” . Derudover er der konstateret en opsamlingstank i én af deres
kolonihaver, en tank der aldring er blevet godkendt. Nu er denne have netop blevet et ”dødsbo,
hvorfor HF Engparken står for at skulle løse dette problem inden et salg af haven kan ske. Der
arbejdes videre med disse problematikker.
Byggeudvalg: Kører ok, pt. intet på dagsordenen.
Præmieringsudvalg: Årets havepræmieringer afvikles lige nu. I denne uge er der rundtur med
havekonsulenten rundt i de tilmeldte haveforeninger. Når rundturen er slut, vil konsulenten
herefter afgive point og dermed tildeling af præmier. Disse informationer skal SØJK så hermed
videregive til dem som har fået tildelt en præmie. Præmieuddeling foretages efter eget valg ude i
de forskellige kommuner.
Der blev talt lidt om at vi i SØJK vil begynde at kigge/søge efter at få vores ”egen” konsulent
tilknyttet vores kreds igen. Pt. kører vi på lån af Århus Kredsens konsulent.
Øvrige opgaver: Vi skal have gennemgået nuværende forretningsorden – Gitte kommer med et
udkast. Derudover ønsker vi at få lavet en forretningsorden for afvikling af repræsentantskabsmøder, Benny påtog sig at lave et udkast.
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Den årlige havevandring sker i år den 12. august i HF Sandagergaard. AK laver opslag og
rundsender opslaget – og så håber vi i SØJK at rigtig mange møder til den årlige havevandring
6. Info fra kommunerne:
Pt. intet nyt fra nogen af kommunerne.
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7. Kommende kurser.
Der afvikles Jura kursus i Århus den 29. september, hvor der opfordres til at deltage. Et godt
kursus der oplyser alle de aspekter der kommer ifm. at man går ind i et bestyrelsesarbejde i en
haveforening. Stort set næsten alle i kredsbestyrelsen ønsker at deltage og AK tilmelder disse i
kredsregi.
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8. Eventuelt.
Ib anbefaler at vi kigger efter et andet og billigere sted og afvikle repræsentantskabsmøder,
både mht. pris og akustik. Vi kigger på det til næstkommende møde. Hvis der findes et billigere
sted, kan der måske også gives lidt mere til mave og gane.
Allan nævnte at tidspunkter for årlig tanktømning i Horsens Kommune skulle tages op igen, idet
der pt. er nogle urimelige vilkår i aftalen. AK retter henvendelse til spildevandsafdeling og tager
problematikken op med dem.
AK orienterede om at der er lavet en aftale i Horsens omkring vildkatte ude i kolonierne. Et godt
grundlag der tager hensyn til både kolonierne og kattene. Ordningen administreres af Preisler,
Lund kattehjem – og det går ud på at vildkatte indfanges og nogle genudsættes igen. Inden
genudsætning er katten neutraliseret og er vaccineret, fået ormekur mm, således kun sunde
katte genudsættes. Ordningen må kun udføres af Preisler og kommunen opfordrer til at
haveforeninger ligeså overholder de regler der er udstukket.
AK berettede også om en weekendtur hun lige havde været på til CPH Gardenshow – en
blomsterfestival der helt klart kan anbefales og er et besøg værd. Ved næste blomsterfestival
opfordres til at vi måske i kredsregi kan lave en tur dertil.
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9. Næste møde
Mødet aftales til den 9.september kl. 17.30 i Horsens.
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