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SYDØSTJYLLANDS KOLONIHAVEKREDS 
cvr. Nr. 36270888 

www.sydoestjyllands-kolonihavekreds.dk 
 
 
 

BESTYRELSESMØDE 
 
 
 

Onsdag den 13. oktober 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 og repræsentantskabsmødet 

 
2. Konstituering 

 
3. Nyt fra formand 

         -  Nyt siden sidst          
                               

4. Nyt fra kasserer  
       -  Regnskab 2021 
 

5. Opstart af udvalg 
 

6. Info fra kommunerne – fremlægges af de respektive valgte kommune/kredsbestyrelsesmedlem 
  
7. Eventuelt 

 
8. Næste møde  
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REFERAT 
  

Tilstedeværende: Anni Kyed (formand), Anny Winberg (kasserer), Thorvald Jepsen (Horsens), 
Teddy Nordstrøm (Fredericia) Jannie Kruse (Horsens), Poul Schack 
(Skanderborg), Karin Thomsen (Vejle) 

Afbud:  

Referent: Jannie Kruse 

 
Thorvald er valgt til ordstyrer ved mødets start. 
 

1. Godkendelse/underskrift af referat fra sidste møde og repræsentantskabsmødet 
Referat af sidste kredsbestyrelsesmøde er godkendt uden bemærkninger og underskrevet af de 
relevante parter.  
Referat fra kredsrepræsentantskabsmødet er godkendt med lidt bemærkninger. Er tilrettet og 
referatet er underskrevet af de tilstedeværende og sendes til underskrift ved dirigent Jan Sauer 
Jensen. 
 

2. Konstituering 
Bestyrelsen konstituerer sig således: 
Formand: Anni Kyed 
Kasserer: Anny Winberg 
Næstformand: Karin Thomsen 
Sekretær: Jannie Kruse 
 
Der afholdes minimum 4 bestyrelsesmøder årligt. 
Kommunikationsformen er mail. 
 

3. Nyt fra formand 
         -  Nyt siden sidst          
Intet at berette udover, at der er afholdt repræsentantskabsmøde. 
 

4. Nyt fra kasserer  

       -  Regnskab 2021 

Intet nyt at berette udover, at der er afholdt repræsentantskabsmøde. Anny fortæller overordnet om 

driftsøkonomien og oplyser om kredsens økonomi i et øjebliksbillede. 

 
5. Opstart af udvalg 
 
Følgende udvalg er nedsat: 

Udvalg Tovholder i udvalget  

Byggeudvalg Anni Kyed  

Vurdering- og ankeudvalg Thorvald Jepsen  

Præmieringsudvalg Anny Winberg (midlertidig)  

Udvalg for Nord Poul Schack  

Udvalg for Midt Jannie Kruse  

Udvalg for Syd Karin Thomsen  

Kursusudvalg Teddy Nordstrøm  

 
Bestyrelsen udarbejder over vinteren retningslinjer for udvalgene. Der sendes information ud til formændene 
om de nye udvalg, så der kan rekrutteres udvalgsmedlemmer. Anny Winberg sættes på, som midlertidig 
tovholder i præmieringsudvalget, indtil der er findes en permanent. 
 

6. Info fra kommunerne – fremlægges af de respektive valgte 
kommune/kredsbestyrelsesmedlem 

  

Info fra kommunerne  

Fredericia (Teddy) Man har i samarbejde med kommunen fået løst et problem med 
beplantning, som skyggede og var til gene. De tilbageværende elmetræer 
er fredede og må IKKE røres – det koster 50.000 kr. pr. træ. 

Horsens (Jannie)  
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Odder (Thorvald) Intet at berette endnu, men Thorvald planlægger at aflægge besøg. 

Skanderborg (Poul) Vandt for nogle år siden en retssag mod et elselskab, som handlede om at 
dele strøm imellem de interne havelodder og klubhus. De har udarbejdet en 
standardkontrakt mellem havemedlemmerne og vil lave en køreplan 

Vejle (Karin) H/F Grundet i Vejle har fået udarbejdet en ny deklaration med en 
projektleder fra Vejle kommune. De skal til møde i næste uge og håber på 
at få den godkendt. Det ville betyde, hvis alt flasker sig, at de fra 2023 bl.a. 
får tilladelse til at bygge op til 60 kvm. + 25 kvm. skur/overdækket foruden 
drivhus, legehuse mv. 

 
Fra næste møde vil der yderligere blive fremlagt rapporter fra udvalgene under dette punkt. 
 
7. Eventuelt 
Der er tilbagemelding fra flere om bordet vedr. den dårlige akustik i Teatersalen i 
Håndværkerforeningen ved repræsentantskabsmødet. Det tages til eftertanke og vi prøver at finde et 
andet egnet sted til næste gang. 
 
Mobilepay skal oprettes til byggesager. 
 
8. Næste møde  

Der er ikke behov for møde inden nytår. Det aftales at næste møde afholdes d. 19. januar 2022. 
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