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SYDØSTJYLLANDS KOLONIHAVEKREDS 

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

 
 

BESTYRELSESMØDE 
 

Mandag den 4. maj 2017 kl. 17.30 i Horsens 
 

Som aftalt på sidste møde, starter vi med at vælge en ordstyrer (liste i alfabetisk orden er lavet). 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 samt referat fra kredsrepræsentantskabsmødet 

 
2. Nyt fra formand samt praktiske opgaver 

      -  Velkommen til et nyt år og nye medlemmer i bestyrelsen (praktiske oplysninger) 
      -  Konstituering 
      -  Underskrift af tavshedspligt og forretningsorden 
      -  Info fra netop afholdt HB møde 
           

3. Nyt fra kasserer  
       -  Regnskab 2017 
 

4. Nyt fra udvalg, dog først tildeling af poster i de forskellige udvalg 
- VU - vurderings/ankeudvalg  = info samt evaluering af afholdt kursus 
- Jura – lovudvalg =   
- Miljø – kloakudvalg = pt. intet 
- Byggeudvalg – = pt. intet 
- Præmieringsudvalg = igangsætning af præmiering år 2017 

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

 
6. Opfølgning fra kredsrepræsentantskabsmødet 

 
7. Berthelsen fond 

 
8. Åbningstider på kontoret 

 
9. Skal kredsen yde ”betalte ydelser/service” og i så fald hvilke 

 
10. Whistleblower ordning 

 
11. Erfaringsudveksling (pt. ikke modtaget nogle emner) 

      
12. Eventuelt 

 
13. Næste møde 
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REFERAT 
 
Fravær m/afbud: Ryan, Kurt, Henrik R., Ingelise   -  Fravær uden afbud: ingen 
 

 
1. Referat fra forrige møde godkendt og underskrevet. Ligeså er referat fra 

kredsrepræsentantskabsmøde underskrevet og er udsendt til alle haveforeninger og kreds- 
repræsentanter. 
 

2. Nyt fra formanden: 
- Allerførst velkommen til 2 nye kredsbestyrelsesmedlemmer, som er: Ib Christensen fra Hf Strandlyst 
og Leif Poulsen fra Hf Bakkedal. 
- Af tidsmæssig årsag havde AK ikke fået dokumenter omkring forretningsorden og 
tavshedserklæring gjort klar – dette ordnes på næste møde. 
- Konstituering: Børge Møller fra Hf Sandagergaard er næstformand og Teddy Nordstrøm fra Hf 
Nørrelyst er sekretær. 
- Nyt fra HB: Den nye formandsportal er stadig på trapperne, forventes igangsat i løbet af sommeren. 
Dette nye medlemssystem skulle være meget mere fleksibel end den nuværende. Regnskab 2016 fra 
forbundet blev gennemgået og godkendt på HB, gennemgang af alle udvalg/kommisorier for år 2017, 
nye informationer der kommer på hjemmesiden. Der var også info fra afholdt Jyllandsmøde, 
hensigten med møde i jyske kredse er at stå sammen og indstille sammen omkring emner til HB. Dog 
var der ingen emner på banen denne gang. 
 

3. Nyt fra kassereren: 
Anny fremlagde regnskab som pt. viser et overskud på kr. 29.126. Beholdninger pt. på hhv. kr. 
147.805 og kr. 4.531. Ingen restancer. 
 

4. Nyt fra udvalg: Ib er indtrådt i jura og byggeudvalg. Leif er indtrådt i vurderingsudvalg og 
havepræmiering. 
Vurderingsudvalget: Evaluering af netop afholdt kursus – alt kører på skinner – vi får UG+ i 
evaluering. Der aftaltes at der skal afholdes et opsamlingsmøde i vurderingsudvalgt med 
gennemgang af bl.a. interne regler mm. Mødet afholdes ifm. næste bestyrelsesmøde. AK indkalder. 
Der bliver indkøbt 3 bærbare pc’er til nogle af vurderingsholdene. Tablet som pt. er udlånt til 
Skanderborg skal retur og udlånes til en Horsens bruger. Ingen er særlig begejstret for brugen af 
tablet ved vurderinger. 
Jura udvalg: Kontraktforhandlinger med Horsens Kommune er gået i stå, pt. intet nyt. 
Miljø udvalg: pt. intet 
Byggeudvalg: pt. intet 
Havepræmieringsudvalg: AW igangsætter opstart af præmieringsarbejdet 2017 
 

5. Info fra repræsentant fra de forskellige kommuner. 
Børge fra Hf. Sandagergaard informerede omkring brand i deres Hf og dermed også vigtigheden af at 
have styr på brandforsikringer. Der kan kun anbefales at der skal være et krav om brandforsikring. 
Dette kan ske ved at det vedtages på en generalforsamling, således vil alle komme med i forsikring. 
De forsikringsordninger der findes under kolonihaveforbundet kan anbefales og prismæssigt ligger de 
i den meget billige ende. 
Ingen info fra øvrige repræsentanter/kommuner. 
 

6. Opfølgning fra kredsrepræsentantskabsmødet: 
Der kom 2 henstillinger op på repræsentantskabsmødet. Det ene er en henstilling til Hovedforbundet 
omkring reducering af papirmassen ifm. salg af kolonihaver. Dette emne er allerede afleveret ved 
tidligere lejligheder og der arbejdes fortsat på dette i Hovedforbundet. Den anden henstilling kom fra 
Hf Ryhaven med et ønske omkring ændring/tildeling af delegerede til kongressen. Der aftales at vi 
laver denne indstilling til Hovedforbundet på næste bestyrelsesmøde. 
 

7. Berthelsens fond: 
Fonden er blevet nedlagt og dvs. at de kolonihavehuse der er i SØJK nu er overgået til vores kreds. 
Vi har 2 Berthelsen huse – 1. stk. i Hf Ålykke og 1 stk. i Hf Strandlyst. Disse 2 kolonihaver må nu 
sælges ”på normal vis”, indtægt fordeles iht. regler for opløsning af fonden. Indtil de bliver solgt ligger 
alle økonomiske forpligtigelser på kredsen. Ib og Anni tager kontakt til lejer omkring huset i Hf 
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Strandlyst og prøver at forhandle en aftale på plads med nuværende lejer. Kolonihaven i Hf Ålykke 
afventer vi lige lidt med – denne tages op igen på et senere tidspunkt. 
 

8. Åbningstider kontoret: 
Der aftaltes at der pt. ikke skal være faste åbningstider på kontoret. Med hensyn til telefontid bliver 
dette fra Mandag til torsdag fra kl. 15.00 til 17.00. 
 

9. Ydelser leveret af Kredsen: 
Iht. vedtægter skal kredsen yde hjælp og service til vore tilsluttede haveforeninger. Bliver der her tale 
om at denne hjælp overgår til også at omfatte udførelse af de praktiske opgaver, så skal vi henvise til 
forbundets administrationsordninger, som både omfatter regnskab, bogføring og salg. Alternative 
eksterne løsninger kan også benyttes, dog skal her gøres opmærksom på at der kan forekomme at 
løsning skal være besluttet på en generalforsamling, idet det mange gange er forbundet med store 
økonomiske konsekvenser.  
 

10. Whistleblower ordning: 
Polle Hf Ryhaven havde fremsendt oplæg til hvordan en Whistleblower ordning kunne fungere. 
Hensigten er at der kan komme anonyme henvendelser som Kredsen så igen skal behandle 
anonymt. Der er forskellige holdninger til dette tiltag i kredsbestyrelsen, bl.a. skal der jo altid tages 
hensyn til den juridiske del i alle henvendelser. Polle arbejder videre med emnet, kontakter 
hovedforbundet omkring det juridiske og det tages op igen på næste bestyrelsesmøde. 
 

11. Erfaringsudveksling: 
Ingen emner modtaget – dog aftalt at vi på næste møde gennemgår indstilling til HB 
 

12. Eventuelt: 
Der har været forespørgsel omkring adgang til formandsportal for ”øvrige” bestyrelsesmedlemmer. 
Der oplyses at i det nye system gives der adgang til 3 personer i systemet. Hvem der skal have 
adgang afgøres af den siddende bestyrelse. 
Der var ønske om nogle ændringer i forsikringsordninger – disse administreres af Hovedforbundet, 
hvorfor henvendelse skal rettes hertil. 
 

13. Næste møde: 
Afholdes den 15. juni 2017 kl. 17.30 på kontoret. 
 
 
Referent: Teddy og Anni 
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