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SYDØSTJYLLANDS KOLONIHAVEKREDS 
cvr. Nr. 36270888 

www.sydoestjyllands-kolonihavekreds.dk 
 
 
 

BESTYRELSESMØDE 
 
 
 

Onsdag den 29. september 2021 kl. 17.30 i Horsens  
 
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 
 
 
 

DAGSORDEN  

 
1. Godkendelse/underskrift af referat fra sidste møde 

 
2. Nyt fra formand 

         -  Nyt siden sidst          
                               

3. Nyt fra kasserer  
       -  Regnskab 2021 
 

4. Nyt fra udvalg 
- VU - vurderings/ankeudvalg  = generel info 
- Jura – lovudvalg =  generel info 
- Miljø – kloakudvalg = generel info  
- Byggeudvalg – =  generel info og åbningstider vintersæson  
- Præmieringsudvalg = pt. intet 
- Øvrige opgaver = politikermøde i Horsens ifm. kommunalvalg 

 
 

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

6. Klargøring til repræsentantskabsmøde den 6. oktober 
    

7. Eventuelt 
 

8. Næste møde  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sydsøstjyllands Kolonihavekreds
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REFERAT 
 

5 afbud 
1 fraværende 
 

1 Godkendelse/underskrift af referat fra sidste møde 
Referatet godkendt og underskrevet 
 
2.Nyt fra formand 
Orientering om forslag til ny struktur i Kredsen (skal fremlægges på Kredsrepræsentantskabsmødet 6.okt.) 
Der er ikke afholdt HB møder siden sidst. 
Den 16/17 oktober afholdes fællesmøde i Jyske Kredse. 
       
                               
3. Nyt fra kasserer  
Der blev fremlagt ajourført regnskab, og informeret om at Kredsen har købt ny Pc til kasserer, som hidtil har 
arbejdet fra egen privat Pc. Der er indkøbt mørklægningsgardin til kontoret, sollyset generer brug af pc ér. 
 
 
4. Nyt fra udvalg 

- VU - vurderings/ankeudvalg  =  
- Der skal helst ikke ske ændringer i vurd.systemet. 
- Jura – lovudvalg =  
- Den advokat, som tidl var tilknyttet Kredsen, har startet egen virksomhed i Århus. Det skal 

undersøges om han stadig er interesseret i klienter fra Kolonihaveforeningerne 
- Miljø – kloakudvalg =  
- Intet nyt 
- Byggeudvalg – =   
- Åbningstiden ændres fra 1/11 til 31/3 til kun at holde åben hver anden onsdag. Telefontid 

dog åben hver onsdag  
- Præmieringsudvalg = pt. intet 
- Øvrige opgaver = politikermøde i Horsens ifm. Kommunalvalg 

Der afholdes et politikermøde 28/10 2021 kl 19-21 på Bibliotektet i Horsens 
 
 

5. Info fra kommunerne-fremlægges af de respektive valgte kommune/kredsbestyrelsesmedlem 
Fredericia får ”vist nok” en ny kontaktperson – vi afventer udmelding 
 
6. Klargøring til repræsentantskabsmøde den 6. oktober 
Det aftaltes at Ingelise sørger for stemmesedler, og at Ingelise og Thorvald ”krydser” fremmødte ind. 

    
7. Eventuelt 
 
8. Næste møde  
 Uge 41 efter Repræsentantskabsmødet. 
 
 
 
Referent Anny Winberg 
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