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BESTYRELSESMØDE
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Tirsdag den 28. maj 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
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1. Godkendelse/underskrift af referat fra sidste møde

Ko

4. Nyt fra kasserer
- Regnskab 2019
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3. Nyt fra formand
- Nyt siden sidst
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2. Velkommen og info til nye bestyrelsesmedlemmer samt konstituering
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5. Nyt fra udvalg
- VU - vurderings/ankeudvalg = uddelegering af arbejdsopgaver
- Jura – lovudvalg = generel info
- Miljø – kloakudvalg = generel info
- Byggeudvalg – = generel info
- Præmieringsudvalg = uddelegering arbejdsopgaver status og igangsætning, oplæg fra
konsulent Carsten Juul
- Øvrige opgaver = uddelegering

6. Info fra kommunerne-fremlægges af de respektive valgte kommune/kredsbestyrelsesmedlem
7. Eventuelt
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8. Næste møde
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REFERAT
Fraværende med afbud: Anny W.

Fraværende uden afbud: ingen

1. Referat fra forrige møde godkendt og underskrevet.

Sy

ds

2. Velkommen og info, samt konstituering
Vi bød velkommen til Benny, Gitte, Karsten, Karina, Nanna og Allan og herefter startede vi med at
sende Gitte en tur på skadestuen. Gitte havde hjulpet ved en færdselsulykke tidligere på dagen og
kom i denne forbindelse selv til skade med den ene fod. Børge kørte derfor Gitte på skadestuen og
dette tog lidt lang tid, vi så derfor ikke mere til de 2 denne aften. Så der er lidt info mm. til gode til
dem på næste møde.
Vi lavede en præsentationsrunde og udvekslede herefter lidt info omkring Sydøstjyllands Kreds, info
omkring kredsvedtægter samt den indstillingsmodel til forslag der er lavet af forbundet - men hvor
SØJK har tillavet interne regler for hvordan en indstilling skal behandles. Fremtidige indstillinger skal
på forhånd tjekkes om der reelt er mulighed for både en ændring eller et nyt forslag.
Konstituering:
Børge, næstformand
Teddy oplærer Benny til overtagelse af sekretærposten
HB: Anni og Teddy

øs

tj

la

yl

s

nd

3. Siden sidst:
AK orienterede om sidste HB-møde, et møde hvor der blev vedtaget nogle ændringer i
referatskrivning, debat om afholdelsesmåde af møderne. Derudover blev der vedtaget et ekstra 1
dags HB-møde. Dette møde skal afholdes lige efter afslutning af halvårsregnskab i forbundet, mødet
er især møntet på at HB så kan følge budget ,forbrug og udvikling i forbundets regnskab. HB har pt.
meget fokus på drift af forbundet. Derudover info om den politiske situation omkring evt. ønske om
ændring af kolonihaveloven og de deraf komne politikermøder der afholdes rundt i hele landet.
Teddy orienterede om at der før hvert HB afholdes et ”jydemøde”. På dette møde laver jyderne en
strategi for emnerne på det kommende HB-møde. AK gav i denne forbindelse info om at HB ved
flere afstemninger, holdninger mm - ikke er et enigt HB, typisk er det delt øst/vest – men det er også
meget afhængigt af, hvad der skal stemmes om.
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4. Nyt fra Kasserer:
Udgår denne gang, da Anny W. er fraværende pga. sygdom.
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5. Nyt fra udvalg:
Vurderingsudvalg: Administrative opgaver ifm. vurdering og vurderingskurser overgår til Karina, pt.
kører al vurdering ok rundt i alle haveforeninger. Vurderingsfolk i Horsens afholder et internt møde
omkring intern procedure for afvikling af vurdering.
Juraudvalg: Pt. ingen forhandlinger i gang rundt i haveforeningerne. Der skal arbejdes på at vi får
tilknyttet en eller to advokater til vores kreds. Advokater vi kan henvise til såfremt haveforeninger får
brug for advokatbistand.
Miljøudvalg: pt. intet i gang. Ib vil gerne være tovholder ved kommende emner.
Byggeudvalg: Byggesag Horsens kører fint.
Præmieringsudvalg: Nanna er i gang med at blive sat ind i arbejdsgang og processer og overtager
ansvaret for afvikling af havepræmiering. Ingelise er også med i udvalget. De arbejder pt. på
igangsætning af årets havepræmiering. Tidsmæssigt er planen skredet lidt i forhold til det vi plejer
pga. af den ufrivillige 3 ugers pause i kredsregi. Men alt er igangsat og kører planmæssigt.
Øvrige opgaver til uddelegering: Der skal afholdes møder med både Fuglestien og Fuglevang,
afventer indtil Anny W. er på banen igen.
Derudover skal vi have revideret Kredsens forretningsorden og have lavet en ny forretningsorden for
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afholdelse af repræsentantskabsmøder. Dette uddelegerer vi på næste møde.
Vi aftalte også at vi ville afholde opgraderingsmøder omkring persondatalovgivning, specielt
beregnet til nye formænd og nye bestyrelsesmedlemmer.
AW får til opgave at få opgjort mellemværende omkring fondshus i Ålykke.
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6. Info fra kommunerne
Karsten fortalte at Odder Kommune er i gang info og fokus på klimaforandringer. Engparken i Odder
har kontakt til kommunen i denne forbindelse, i forhold til de mange oversvømmelser de har haft.
Engparken er ”omringet” af 2 åløb ved deres haveforening. Engparken har selv lavet et
kæmpearbejde med både tilløb/afløb – pumper, lukkeventiler, store diger der er opbygget og har
selv betalt alle omkostninger hertil. Dette har man ønsket at kommunen kunne give et tilskud til, men
hidtil er det ikke lykkedes. Efterfølgende kom der en melding om at Engparken stadig kæmper med
opkrævning af vandafgift, dette er et kommuneanliggende, men der er behov for hjælp fra forbundet.
AK kontakter Ditte
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7. Eventuelt
AK oplyste at i Horsens leverer kommunen sand, grus, ral mm til haveforeningernes kørselsveje,
dette kunne være en opfordring til at øvrige kommuner kan kontaktes - med ønske om samme
service i deres kommune. Det er dog noget haveforeninger selv skal stå, kun info fra kreds.
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8. Næste møde: Afholdes den 24. juni 2019 kl. 17.30 i Horsens

s

nd

la

Referent: Teddy og Anni
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