
Sydøstjyllands kreds, 

kredsmøde 12. august 2021              - 1 - 

   

SYDØSTJYLLANDS KOLONIHAVEKREDS 
cvr. Nr. 36270888 

www.sydoestjyllands-kolonihavekreds.dk 
 
 
 
 

KREDS TEMAMØDE 
 
 
 

Torsdag den 12. august 2021 kl. 17.30 i Horsens 
 

 

 

På sidste bestyrelsesmøde aftalte vi – at vi skulle afholde et møde med ideer og struktur til 

eventuelle ændringer om fremtidens organisation i SØJK. 

 

Der er ikke nogen egentlig dagsorden – dog vil jeg gennemgå Kredsens vedtægter. I disse vedtægter 

står der beskrevet om hvilke, hvad, hvem og hvor vi har af opgaver. Disse vedtægter er 

obligatoriske og kan ikke laves om, men gennemgangen kan medvirke til at tankerne omkring 

fremtidens organisation kan komme til diskussion. (vedtægterne er medsendt som fil) 

 

Dog er der fra paragraf 15 lavet nogle tillæg til vedtægterne. Disse tillæg er lokale og individuelle 

for hver enkelt kreds – og tillæggene kan ændres, tilføjes, slettes osv. 

Så under denne paragraf kan der ske ændringer – ændringer som dog skal vedtages af 

repræsentantskabet. 

 

Så mødet er med tanke for at ideer, ændringer, nye tiltag kan myldre frem…………. 

Vel mødt 

 

 

 

RESUME 

 
Der var fremmødt 7 personer fra Kredsbestyrelsen. Vi startede med at gennemgå kredsvedtægterne 

(som er obligatoriske) – en gennemgang der belyste hvad og hvilke opgaver vi har i Kredsen og 

hvad vi har af kompetencer i kredsregi.  

Konklusion er -  at vi er et serviceorgan, der skal stå til rådighed med hjælp og service, både til 

haveforeningerne men også til have lejerne. Og at vi under vores udførelse af dette hverv ikke har 

nogen kompetencer til at udføre nogle handlinger. Alle handlinger ligger i haveforeningerne med 

f.eks. et udfald af service og hjælp fra Kreds. 

Dette bevirker at vi har et ønske om en anden struktur og organisation i SØJK. 

 

Bl.a. en mindre bestyrelse – dog med et antal kommende udvalg af større art. 

Begrundelse er: Bestyrelsen er overordnet serviceorgan, hvorimod der ligger rigtig mange opgaver 

af administrativ art som kan udføres af udvalg.  

Fordelen her er at udvalg må vi selv nedsætte, dvs. vi kan hente personer ind med lyst og 

kompetence til at styre f.eks. havepræmiering. Det er lige netop dette problem vi har haft i 
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bestyrelsen, vi har ikke selv indflydelse på hvem der bliver valgt og at der ikke nødvendigvis er en 

valgt person der vil være med til at styre praktiske og administrative opgaver. 

Et andet problem vi har kæmpet med i SØJK er at ”Horsens fylder rigtig meget” – det gør vi af den 

grund, at vi besidder de 15 haveforeninger i Horsens ud af 22 foreninger i alt. De øvrige kommuner 

er trætte af at høre på Horsens igen og igen – dette er forståeligt. Resultatet er at de øvrige 

kommuner ikke ønsker at være med i bl.a. bestyrelse, udvalg etc. – idet det er Horsens igen igen 

igen og igen. Og det er ikke ok at Horsens er med til at skubbe de andre kommuner lidt ud på et 

sidespor, omvendt så skal Horsens også tages seriøst – de er her også og har altså 15 foreninger. 

Med udvalg i stedet for i bestyrelsesregi – vil dette betyde at Horsens holdes indenfor i et Horsens 

udvalg. De øvrige kommuner skal dog også ligge i eget udvalg – men vi behøver ikke at belemre 

hinanden med de opgaver der i de forskellige kommuner. 

En anden ting der hermed også løses, er den ulige fordeling der er med hvem der er repræsenteret i 

nuværende bestyrelsesregi. Alle kommuner – undtagen Horsens – er repræsenteret med en 

kredsrepræsentant, Horsens har kun en repræsentant for hver tredje/fjerde haveforening. Dette er en 

ulige fordeling, især set i lyset af at mange af vores opgaver ligger i Horsens regi. Og det er da fuld 

forståeligt at f.eks. ingen i f.eks. Fredericia/Vejle/Odder/Skanderborg ønsker at gå ind i Horsens 

opgaver.  

Så med udvalg hvori alle haveforeninger er repræsenteret – så bliver fordelingen ligelig fordelt. 

 

Konklusion fra mødet er, at vi laver en tilretning i kredsvedtægter med ovenstående som 

udgangspunkt. Disse lokale tilpasninger (paragraf 15 i kredsvedtægter) vil vi fremlægge på næste 

ordinære repræsentantskabsmøde, og så må resultatet her vise om der kommer en ændring i SØJK’s 

strategi og organisation 

 

Sluttelig planlagde vi et par datoer, bl.a. repræsentantskabsmøde afholdes den 6. oktober 

2021(forsinket pga. af Covid-19). F/K møde Horsens afvikles den 30. september 2021. 

Bestyrelsesmøde afholdes den 29. september 2021 

 

Referent: AK 

Horsens den 12. august 2021 
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