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SYDØSTJYLLANDS KOLONIHAVEKREDS

Torsdag den 16. august 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

ni

Dette møde er specielt tilegnet den kommende kongres. Kongresmaterialet gennemgås, kongresmaterialet
tilsendes jer og alle bedes komme med kommentarer mm og i fællesskab komme frem til om der er punkter
vi ønsker at kommentere

DAGSORDEN

lo

1. Godkendelse/underskrift af referat fra sidste møde

Ko

2. Nyt fra formand
- Nyt siden sidst, bl.a. persondataforordning, kommende kongres
3. Nyt fra kasserer
- Regnskab 2018

ds

4. Nyt fra udvalg
- VU - vurderings/ankeudvalg = info
- Jura – lovudvalg = status på igangværende lejekontrakter, dispensationsansøgning,
sommerens skærmydsler
- Miljø – kloakudvalg = generel info
- Byggeudvalg – = info
- Præmieringsudvalg = info og status, hvem skal vi have som konsulent fremover
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5. Info fra kommunerne-fremlægges af de respektive valgte kommune/kredsbestyrelsesmedlem

7. Eventuelt
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8. Næste møde
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6. Erfaringsudveksling – nyttig viden
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Fravær m/afbud: Steen, Henrik - Fravær uden afbud: Kurt

1. Referat fra forrige møde godkendt og underskrevet.

2. Nyt fra formanden:
AK orienterede om sommerens forløb – og sommeren i år har absolut ikke været stille, tværtimod.
Der har været rigtig mange henvendelser, flere foreninger har brug for hjælp og vejledning, intern uro
rundt i nogle haveforeninger skal bilægges osv.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Kredsen besluttede at yde hjælp til udfyldelse af dokumenter ifm. Persondataforordningen. Der
indkaldes og afholdes møder / undervisning over 3 aftner.
Den årlige havevandring har netop været afholdt hos Hf Nørrelyst i Fredericia. Der var rigtigt fint
fremmøde, ca. 45 personer. Det var en fantastisk aften med mange åbne havelåger og fantastiske
flotte haver, afsluttet med kaffe og kage i fælleshuset.
Derudover har AK sat kongres 2018 på dagsorden, dette gennemgås som sidste punkt på
dagsorden.
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3. Nyt fra kassereren:
AW fremlagde ajourført regnskab, som pt. viser et øjebliksbillede med overskud. Alle indtægter er pt.
ajourført, hvorfor der resten af året kun vil være omkostninger. Dette vil jo rest af året ændre
øjeblikkets overskud.
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4. Nyt fra udvalg:
Vurderingsudvalg: Vurdering kører efter planen, pt. intet til behandling
Juraudvalg: Evt. lokalplansændring vedr. Engparken i Odder kommer på dagsorden for september
møde i Odder kommune. .
Der er også igangsat hjælp til eventuelle dispensationsansøgninger omkring husstørrelser i Horsens.
De enkelte haveforeninger indkaldes løbende, hvor der ydes rådgivning og hjælp til de som ønsker at
søge dispensation.
Der har i sommerens løb været en del debat omkring ulovlig helårsbeboelse. I Horsens kommune
kører man pt. nogle sager med hjælp fra juridiske rådgivere.
Kredsens ene fondshus er afhændet, vi skal i gang med at finde en løsning for fondshus nr. 2
Miljøudvalg: I Horsens er der kommet en sag omkring evt. afgift på tømning af samletanke, dette
ligger pt. hos kommunen og afventer resultat.
Byggeudvalg: Pt. intet – alt kører efter planen
Præmieringsudvalg: Der har i sommerens løb været afholdt præmieringsrunder i vores kreds. Vore
nye konsulent har været en positiv oplevelse. Vi går i forhandling med den nye konsulent om et
fremtidigt samarbejde. Vi mangler at modtage pointfordeling, og så er alt klar til de kommende
præmieuddelinger.

Sy

dø

st

jy

ll

5. Info fra de forskellige kommuner/haveforeninger:
I Odder blev de meget hårdt ramt af de enorme regnskyl DK fik. Dette skabte kaos i hele byen og
hermed også Engparken. Der skete et brud på de nyetablerede diger ved åen og dette gave
oversvømmelser endnu engang i Engparken.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Højvænget fra Odder har kontaktet AK med meddelelse om at formanden holder i bestyrelsen og at
det kniber med at få valgt en ny bestyrelse. AK har sagt at Kredsen ønsker at deltage i kommende
ekstraordinære generalforsamling, for at være med til at finde en fremtidig bestyrelsesløsning i
Højvænget.
Nørrelyst Fredericia er løbet ind et problem omkring notering af til enhver tid skyldig elafregning.
Dette er noteret i deklaration – der har været rettet henvendelse til juridisk afdeling i
Kolonihaveforbundet – men desværre !!!!! – der skal forsøges at få dette rettet/slettet ved fremtidig
redigering i deklaration for Hf Nørrelyst.
Ryhaven i Skanderborg har med succes indført uddelegering af alle bestyrelsesopgaver til alle
bestyrelsesmedlemmer, således opgaverne er ligelig fordelt.
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6. Erfaringsudveksling – nyttig viden.
Pt. intet – dog var der ros fra Strandlyst omkring service mm ved vurderinger, og AK skal til næste
gang undersøge nogle forhold omkring dækning ved vores retshjælpsforsikring.

8.

ha
ve
kr
ed
s

7. Pt. intet
Næste møde
Afholdes mandag den 1. oktober kl. 17.30

Herefter gik vi over til gennemgang af det udsendte kongresmateriale / forslag der kommer på
kongressen. Der har været en del uoverensstemmelser omkring info omkring det forslag som Hf
Ryhaven havde indsendt til kongressen. Forslaget er noteret som pkt. 1.9, men er blevet afvist af HB.
Grunden hertil skal udredes af forbundsformanden og her er der opstået forvirring, Poul kontakter
forbundet for en videre afklaring
Kongresforslagene blev gennemgået og diskuteret og der var enighed om de forskellige forslag og om
hvordan der skal stemmes på kongressen.
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Referent: Teddy og Anni
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