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BESTYRELSESMØDE
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Mandag den 20. januar 2020 kl. 17.30 i Horsens

øs

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

2. Nyt fra formand
- Nyt siden sidst
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1. Godkendelse/underskrift af referat fra sidste møde
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3. Nyt fra kasserer
- Årsregnskab 2019 samt udkast til budget 2020
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4. Nyt fra udvalg
- VU - vurderings/ankeudvalg = planlægning af vurderingsopstart 2020 samt afholdelse af
kurser samt evt. forslag til sanktionsmuligheder når reglerne ikke overholdes
- Jura – lovudvalg = status ændring/tillæg lejekontrakt Horsens
- Miljø – kloakudvalg = Status på Tømningsordning og adgangsveje i haverne i Horsens
- Byggeudvalg – = info omkring afholdelse af internt møde med kommunen
- Præmieringsudvalg = beslutning omkring ”trøstepræmier” ved havepræmiering
- Øvrige opgaver = endelig vedtagelse af forslag til forretningsorden v/rep.skabsmøde
endelig udkast vedhæftet denne dagsorden (skal
vedtages på ordinært rep.skabsmøde)
Planlægning af øvrigt opstartsopgaver 2020
Forslag om et årligt sommer garden party
Ajourføring af nye 2020 dokumenter

5. Info fra kommunerne-fremlægges af de respektive valgte kommune/kredsbestyrelsesmedlem
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6. Eventuelt
7. Næste møde

s
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Referat
Fraværende med afbud: Gitte

-

Fravær uden afbud: ingen

1. Godkendelse/underskrift af referat fra sidste møde
Referat godkendt uden bemærkninger.
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2. Nyt fra formanden.
Gitte har meddelt, at hun trækker sig fra kredsbestyrelsen. Da der kun er kort tid til kredsrepræsentantskabsgeneralforsamlingen indkaldes der ikke en suppleant.
På HB-møder var der fokus på økonomien i forbundet – og det har ”givet pote”. HB har i den forbindelse
valgt at opsige en ansat advokat, men bliver nok nødt til at finde penge til en ny, idet der er et stort behov for
juridisk hjælp ude i alle HF’er
Som følge af persondataloven, har kredsen ikke længere adgang til alle oplysninger i foreningsportalen – der
arbejdes på en løsning.
Anni videresender fremover nyhedsbreve fra forbundet til kredsbestyrelsesmedlemmerne.
Hjælper stadig mange med til at løse problemer i de forskellige foreninger.
Kredsrepræsentantskabsmødet foreslås afholdt mandag eller tirsdag, den 20 el. 21/4 2020 i
Håndværkerforeningen, Horsens.
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3. Nyt fra kassereren.
Årsregnskabet 2019 og budget 2020 blev fremlagt.
Der checkes om kredsens computere og internetabonnementer stadig benyttes i foreningerne. Hvis ikke – så
skal netforbindelser abn. Opsiges.
Posten: øvrig repræsentation, drejer sig hovedsagelig om køb af jubilæumsgaver til lager hos SØJK
Eventuel bedre aflønning af formand og kasserer for fremtidige valg.
Vurderingskurser, der afholdes af kredsen, vil fra 2020 blive gratis for foreningerne at deltage i.
Der mangler stadig afregning fra Vejle til kredsen, vedr. vurderinger 2. halvår 2019.
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4. Nyt fra udvalg:
Vurderingsudvalg: Nye vurderingspriser findes på forbundets hjemmeside.
Sanktionsmuligheder, hvis vurderingsregler ikke følges, tages op i et HB-møde.
Der har været problemer med salg uden vurdering.
Vurderingsudvalget kommer med et revideret oplæg af vores egne interne regler til næste møde (udsendes
sammen med dagsordenen).
Forslag til datoer for afholdelse vurderingskurser lørdag, den 2/5 og lørdag, den 9/5 2020, såfremt lokaler er
ledige, ellers findes ny dato primo maj md.
Juraudvalg: Intet nyt, men der arbejdes på sagen om adgangsveje og tømning af samletanke i Horsens.
Allan foreslår, at der sættes en advokat på sagen. Ingelise foreslår fornyet kontakt til politikere. AK tager
kontakt til politikeren og beder om at sagen skal ”speedes” op.
Miljøudvalg: se under Jura.
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Præmieringsudvalg: Kredsen giver fremover trøstepræmier (100kr) til de ekstra udtagne haver, der ikke
opnår præmie fra Kolonihaveforbundet. Der må udtages det dobbelte antal haver til den årlige
præmieringsrunde end tildelingsregel af præmie lyder, og trøstepræmien gives så kun til ”dobbelt up”
haverne der ikke får præmie. Dvs. at hvis der udtages yderligere antal haver, så ydes der ingen
trøstepræmie hertil.
Nanna kommer med et oplæg til fælles præmiefest for kredsens medlemmer til næste møde.
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Byggeudvalg: Der er internt møde med Horsens Kommune, den 29/1, her vil der ligeså blive diskuteret
sanktionsmuligheder når reglerne bliver overtrådt.
Ved ulovligt byggeri i Horsens Kommune, skal der ske anmeldelse til Byggeudvalget, der så vil overtage
sagen.

Øvrige opgaver:
Lokal bestemmelse (forretningsorden) for afvikling af repræsentantskabsmøder blev godkendt med
tilføjelsen, at siddende kredsbestyrelse også har adgang til kredsrepræsentantskabsmødet.
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Nanna har planlagt et sommer-haveparty i HF Pilevænget, den 13/6 2020, hvor alle i kredsen inviteres.
Anni fremsender nye standarddokumenter til kredsens hjemmeside, når disse er frigivet.
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5. Info fra kommunerne:
IB: genopstiller ikke, hverken til forening eller kreds.
Allan: Problem, at foreningen skal stå for betaling af fællesforsikringer, og derefter opkræve beløb fra den
enkelte have lejer, dette kræver megen administration for foreningernes bestyrelser. Men sådan er reglen
desværre ved en kollektiv forsikring.
Dette kan løses ved at vedtage en fælles forsikring på generalforsamling gældende for alle haver, og
udgiften således dækkes ind af havelejen/den årlige kontingent.
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6. Eventuelt:
Karsten: Har modtaget et forslag om begrænsning af udlændinge i foreningen – forslaget må ikke
fremsættes, - er ikke lovligt.
Benny: Findes der en manual/checkliste om udsættelse ved manglende betaling? Sagerne foreslås
overgivet til advokat Mads Knudsgaard.
Der blev påtalt at vi i kredsbestyrelsen har tavshedspligt.
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8. Næste møde:
Mandag, den 9. marts 2020, kl. 17:30 i Horsens.
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Referent: Benny og Anni
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