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SYDØSTJYLLANDS KOLONIHAVEKREDS

Mandag den 15. januar 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

ni

2. Nyt fra formand samt praktiske opgaver
- Nyt siden sidst

lo

3. Nyt fra kasserer
- Regnskab 2017 og budget 2018

Ko

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

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

ds

6. Dato /planlægning aktiviteter, kursus mm for 2018
7. Erfaringsudveksling – nyttig viden

an

8. Eventuelt
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9. Næste møde

Sydøstjyllands kreds,
bestyrelsesmøde

15. januar 2018

-1-

Fravær m/afbud: Henrik W., Henrik R., Kurt - Fravær uden afbud: ingen
1. Referat fra forrige møde godkendt og underskrevet.
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REFERAT
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2. Nyt fra formand:
AK gave info siden sidst, dog er der ikke sket det store – alle har været lidt i vinterhi. Der er dog
udsendt et par nyhedsmails i efterår/vinter. Seneste nyhedsmail er med opdaterede filer for år 2018,
disse er rundsendt til hhv. formand og vurderingsfolk. Der er også udsendt info omkring en stor
stigning i præmiebetaling for haveforeningernes forsikringer. Hovedforbundet vil dog lave en ny
tilbudsrunde på forsikringer og håber dermed at priserne ryger nedad igen. De kollektive forsikringer
har dog holdt prisen, her er der kun en meget meget lille forhøjelse.
AK informerede også om resultatet på vores indstilling omkring ændring af deltagerantal til kongres.
Indstilling er indsendt og blev behandlet på HB møde i efteråret 2017. Indstilling blev gennemgået i
gruppearbejde og blev herefter forlagt den samlede hovedbestyrelse, forslaget blev nedstemt.
Efterfølgende spurgte vi ind til emnet hos Ditte og her var svaret at såfremt Ryhaven ønskede at gå
videre med emnet, var de velkommen til dette. Dette svar er videregivet til Poul fra Ryhaven.
Dette punkt har været oppe på SØJKs 2 sidste bestyrelsesmøder og AK har i den forbindelse skrevet
ud til hele bestyrelsen, hvori AK opfordrer til at alle bestyrelsesmedlemmer bliver bedre til at melde ud
omkring deres holdning/resultat, således man sikrer at der arbejdes efter fælles holdning. Denne
holdning skal gerne effektueres ved alle fremtidige oplæg/diskussioner, nye tiltag osv.
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3. Nyt fra kassereren:
Anny er i gang med at udarbejde regnskab 2017, som vil blive revideret ultimo januar. Regnskabet
viser et stort overskud på ca. 34.000. Dette store overskud er dog lavet ud fra at det sidste år blev
besluttet at indtægtsføre de hensatte midler til indkøb af it udstyr. Dette beløb var ca. 29.000.
Bestyrelsen diskuterede lidt om der evt. skulle laves en lille tilbagebetaling pr. medlem til alle
foreningerne, men blev enige om at afvente lidt endnu – en afventning der skal vise om beløbet evt.
bliver større eller mindre.
Bestyrelsen vil dog på kommende repræsentantskabsmøde stille forslag omkring
fordeling/tilbagebetaling af forbrugte midler til præmieuddeling, idet beløbet er af så lille en størrelse
og samtidig vil der fra 2018 tilgå regnskabet økonomi ifm. byggesagsbehandling, hvorfor det vil være
rimeligt at de 2 poster vil udligne hinanden, og således neutraliserer hinanden.
Endeligt regnskab og budget er klar til næste bestyrelsesmøde.
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4. Nyt fra udvalg:
Vurderingsudvalg: Børge har deltaget i 2 test af det nye vurderingssystem, som er trådt i kraft pr. 1.
januar 2018 og det ser ud som om at alt er på plads og kører som det skal. SØJKs instruktører skal
på kursus primo februar i det nye vurderingssystem.
Vi fastsatte 2 datoer for afholdelse af vurderingskurser i SØJK, som er hhv. 24. marts og 6. april.
Juraudvalg: Der blev givet info omkring at der endelig er indgået aftale om ny lejekontrakt i Horsens,
som er gældende fra 1.1.2018.
I Vejle har HF Grundet indsendt ansøgning til kommunen med ønsker om at overgå til standard
lejekontrakt udarbejdet af Natur- & Erhvervsstyrelsen. Der har været afholdt et møde med Vejle
Kommune, et møde som var meget positivt.
I Engparken Odder er der gået hårdknude i samarbejdet med SAMN omkring aftale vedr. betaling af
vandforbrug. Et emne som er en del af handlingen bagom at få tilrettet lokalplan for Engparkens
område, således det tillades at overnatte i sin kolonihave i sommerperioden. Vi afventer stadig.
Ryhaven har sendt deres tilrettede lejekontrakt fra Natur- og Erhvervsstyrelsen til tinglysning, afventer
dette.
Miljøudvalg: pt. intet
Byggeudvalg: Ifm. ny lejekontrakt i Horsens, skal al byggesagsbehandling overgå til kredsen pr.
1.1.2018. Byggeudvalget holder møde omkring igangsætning af dette.
Præmieringsudvalg: pt. intet

Sydøstjyllands kreds,
bestyrelsesmøde

15. januar 2018

-2-

6. Dato / planlægning 2018: Følgende datoer blev fastsat for sæson 2018
Kredsrepræsentantskabsmøde: Den 25. april
Præmieringsrunder til udtagne haver: Den 29/30 juni og 1/2 juli
Havevandring: Den 13. august hos Nørrelyst, Fredericia
Præmieuddeling: Den 3. november
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5. Info fra kommunerne:
Børge informerede om at der nu er etableret indhegning mm. ved Sandagergaard’s arealer – disse
arealer vil blive benyttet til udsætning ag kvæg.
Skanderborg har været meget plaget af indbrud her i vintersæson, det er et problem der sker i alle
haveforeninger når sæson slutter og haverne nedlukkes. Polle forespurgte omkring viden med
opsætning af overvågning, der henvises til overvågningsselskaber der kender reglerne for opsætning,
Meld altid tyveri til politiet.

Jurakurser vil for eftertiden komme til at foregå mere i Kredsregi, vi fastsatte 2 datoer hvor vi vil
forsøge at afvikle jurakurser for vores egen kreds. Datoer skal dog koordineres med Ditte /
Hovedforbundet, men de foreløbige datoer er 16. maj og 7. juni.
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7. Erfaringsudveksling: Vi berørte emnet om manglende indbetaling for optagelse som medlem i
foreningen. Når der ikke er blevet betalt indmeldelsesgebyr – er man så medlem ???
Ingen har et konkret svar, hvorfor der henvises til jurist.
Der blev også spurgt ind til om der er en forældelsesfrist på tidligere opført byggeri der ikke stemmer
overens med lokale byggeregler. Svaret er – at der ikke er nogen forældelsesfrist, og at man altid
skal tilrette sig de kommunale regler, dog altid med mulighed for at søge dispensation hos
kommunen.
Man skal dog altid gøre sig klart, at såfremt man søger dispensation hos kommunen, så er
kommunens afgørelse gældende fra den dag resultatet foreligger. Dvs. man kan ikke udskyde en
lovliggørelse flere år frem i tiden.
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8. Eventuelt: Intet

9. Næste møde: Afholdes den 12. marts 2017 kl. 17.30 på kontoret.
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Referenter: Teddy og Anni
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