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

BESTYRELSESMØDE
Mandag den 12. marts 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
3. Nyt fra kasserer
- Regnskab 2018 og budget 2018
4. Nyt fra udvalg
- VU - vurderings/ankeudvalg = afregninger fra alle HF’er, stillingstagen til Sandagergaard
- Jura – lovudvalg = status på igangværende lejekontrakter
- Miljø – kloakudvalg = generel info
- Byggeudvalg – = generel info
- Præmieringsudvalg = pt. intet
5. Info fra kommunerne-fremlægges af de respektive valgte kommune/kredsbestyrelsesmedlem
6. Kredsrepræsentantskabsmøde 2018, indkaldelse og planlægning
7. Revurdering af = Dato /planlægning af kursus (både intern og ekstern) for 2018
8. Procedure vedr. indstillinger – vi laver SØJK’s fremgangsmåde
9. Erfaringsudveksling – nyttig viden
9A. Kongresdeltagere 2018
10. Eventuelt
11. Næste møde
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REFERAT
Fravær m/afbud: Kurt og Henrik W. - Fravær uden afbud: Poul S.
1. Referat fra forrige møde godkendt og underskrevet.
2. Nyt fra formand
AK orienterede om sidste nyt – pt. er det generalforsamlinger ude i haveforeninger der fylder rigtig
meget. Alle vore haveforeninger afvikler jo pt. GF – alt indtil nu er forløbet rigtig godt.
Siden sidst har der været afholdt ekstraordinær hovedbestyrelsesmøde pga. at der allerede nu er
travlhed med at få gennemarbejdet nye tiltag der skal klargøres til dagsorden på kongres 2018.
Den ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde indeholdt godkendelse af oplæg til hhv. intern ankenævn
og et oplæg til forenkling af program til vurdering.
Derudover fik vi information omkring ny lovgivning omkring persondataforordning. Dette oplæg er
videresendt ud til alle kredsbestyrelsesmedlemmer som dermed skal videregive info omkring dette til
egne bestyrelser i deres egen kommune.
3. Nyt fra kasserer
AW fremlagde ajourført regnskab 2018 samt oversigt over bankbeholdninger. Regnskab følger
budgettet. Beholdninger stemmer overens med det bogførte.
AW Spurgte ind til hvor vi pt. står mht. de 2 Bertelsen kolonihavehuse vi har, idet Kredsen jo pt.
betaler forsikring for disse. Det ene kolonihavehus ligger pt. hos fondens kurator for bevilling af
overdragelse til 0,00 kr. idet der ikke eksisterende et Bertelsens hus på grunden ved overdragelseafventer svar fra kurator. Det andet hus er pt. et dødsbo, men det er nu frigivet fra arvinger og er
derfor til salg. Salg forventes at ske her i forårsmånederne.
Herefter fremlagde AW udkast til budget 2018. Budget godkendt af kredsbestyrelse, herefter tages
budget op på ordinær kredsrepræsentantskabsmøde i april for endelig godkendelse.
4. Nyt fra udvalg.
Vurderingsudvalg: AK oplyste at vores vurderingsinstruktør/underviser og vurderingsmand Allan stille
er sovet ind efter længere tids sygdom. Derudover har Egon pga. af personlige årsager også meldt
fra både mht. vurdering og vurderingsinstruktør/Underviser
Vi har derfor en udfordring pt. idet Børge nu er alene omkring undervisning her i foråret 2018, men
Børge tager udfordringen op og kører det solo, indtil vi får et par nye på banen.
Her i foråret skal vi have lavet opfølgningskurser for eksisterende vurderingsfolk. For Odder,
Skanderborg og Horsens afholdes der opfølgningskurser / planlægning af teams,
vurderingstidspunkter mm mandag den 26. marts. AK Udsender straks invitation.
For Vejle og Fredericia afholdes der opfølgningskursus den 10. april. Afholdes i fælleshuset hos
Nørrelyst i Fredericia.
Kursus for helt nye vurderingsfolk afholdes den 15. april på Kredskontoret i Horsens.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Juraudvalg: AK orienterede om status på igangværende kontraktforhandlinger. Skanderborg status
pt. ikke kendt. Odder, lokalplan stadig i gang med evt. ændring i status omkring overnatning i
sommerperioden, dog har Odder besluttet at de ikke ønsker at indgå en aftale med SAMN omkring
det tilbud der er sendt for afregning af vand (et krav som SAMN har stillet overfor kommunen for evt.
ændring i lokalplan). Vi ser og afventer hvordan kommunen vil stille sig overfor den beslutning.
I Vejle ligger forslaget til ny deklaration for Hf Grundet stadig på kommunens bord. Vejle kommune
havde ellers lovet at de nok havde en afklaring omkring forår 2018, men har nu meddelt at
sagsprocessen nok tager noget længere tid end først antaget, hvorfor de endnu ikke kan meddele
noget som helst omkring ansøgningen pt.
Miljøudvalg: AK orienterede om at der arbejdes på at få et tilbud hjem på godkendte opsamlingstanke
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til brug for spildevandsinstallation i Horsens.
Byggeudvalg: Kun Horsens, opstart er sket og der er pt. modtaget nogle få ansøgninger omkring
byggetilladelse, alt fungerer ok, men der kan selvfølgelig ske tilpasninger hen ad vejen, når der opnås
erfaringer.
Præmieringsudvalg: Pt. intet, dog er der reserveret lokaler vedr. Horsens til den 3. november 2018

5. Børge oplyste lidt om udfordringer i Vejle ang. definition af husdyr. Såfremt der er tvivl angående art
af husdyr, kan der i mange tilfælde hentes oplysninger på kommunale hjemmesider eller netsider.
6. Repræsentantskabsmødet
År 2018 kredsrepræsentantskabsmøde afholdes den 25. april 2018 i Håndværkerforeningen i
Horsens. Der serveres 2. stk. smørrebrød, en øl eller vand pr. person samt kaffe.
AK udsender indkaldelse.
7. Kurser
Der er udsendt nyt materiale omkring kursusafvikling fra Hovedforbundet. Nogle kurser bl.a.
jurakursus er nu opdelt i moduler og så kan man selv sammensætte de emner man ønsker afviklet.
SØJK forsøger at strikke et hverdags aftenkursus sammen og inviterer hermed foreninger tilknyttet
SØJK til at deltage, således vi eventuelt kan afholde et internt kursus i vores kreds.
8. Procedure for indstillinger
Udsat til næste møde, idet vi ønsker at Poul skal deltage i dette punkt.
9. Erfaringsudveksling - Nyttig viden
Erfaring omkring uønskede henstillede langtidsparkerede biler = her kan man skiftevis blive henvist
fra hhv. politiet og kommunen, men i første omgang skal det meldes til politiet. Politiet skal herefter
henvise til myndighed der kan sørge for fjernelse af bilen. (Men det kan være en meget langvarig
proces)
9A: Punkt tilføjet efter udsendelse af dagsorden = Kongresdeltagelse 2018
AK havde modtaget meddelelse omkring tilmelding til kongres 2018. Vi er berettiget til 3 delegerede
og følgende udpeget med nævnte begrundelse (økonomi) Anny – ((vurdering) Børge –
(kommunerundtur) Henrik/Odder.
10. Eventuelt
Ryan meddelte at han ikke genopstiller hverken i egen haveforening eller som kredsrepræsentant.
Dog ønsker han fortsat vurdering, derfor genopstiller han hertil.
11. Næste møde
Afholdes den 7. maj 2018 kl. 17.30 på Kredskontoret i Horsens.

Referent: Teddy og Anni
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