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Referat af kredsreprsesentantskabsmede

i Syd(l)stjyllands Kolonihave Kreds

Tirsdag 30 april kl. 18 i Handveerkerforenlngen Allegade 16 8700 Horsens.

Sy

lndkaldelsetil kredsrepraesentantskabsmede i Sydestjyllands Kolonihave
Kreds

ds

Afholdes tirsdag den 30. april 2019 kl. 18.00 i cafeen i Handvaerkerforeningen, i Horsens
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lndkaldelse udsendes til alle kredsrepraesentanter samt formaend for alle tilsluttede
haveforeninger. Der er kun adgang for valgte kredsrepraesentanter.

yl

Adresse til Handvaerkerforeningen er: Allegade 16, Horsens
P-pladser: Bag ved Handvaerkerforeningen mod Smedetorvet
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DAGSORDEN:

s
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Kredsen er vaert med lidt at spise og en el eller sodavand efter medet.

Valg af dirigent, referent og stemmetcellere

2.

Beretning

3.

Fremlceggelseaf revideret Arsregnskabm/evt. revisionsberetning (bilag vedhceftet denne indkaldelse som
fil)
Under dette punkt ensker bestyrelsen at kredsreprcesentantskabet skal tage stilling til en evt.
tilbagebetaling af 25,00 kr/have, pga. af at kredsen har en god likviditet. Ncermere oplysning sker pl\
reprcesentantskabmedet,

4.

lndkomne forslag: 2 stk. iht. nedenstAende
- Fro Poul Schack,Ryhaven,Skanderborg - forslag 1
1.
Kredsbestyrelsenspligt el/er ikke pligt, i Syd~stjyllands Kolonihavekreds, ti/ at orientere korrekt og
loyalt, ti/ deres respektive kolonihaver og medlemmer.
2.
Skol hovedbestyrelsesmedlemmerfra kredsensbestyre/se, /oya/t ksempefor de beslutninger, som
kredsbestyre/seog Kredsrepr~sentantskabs~de bes/utter, el/er skol de to sidstnsevnte organer, blot veere
"Mickey Mouse" institutioner uden indflydelse og betydning?
Begrundelsefor disse2 forslag:
Der har i /~bet of de sidste 2 llrs arbejde i kredsbestyrelsen veereteksempler pd at lige nt1Jjagtig disse 2
sp~rgsmlll har givet anledning ti/ uafk/arede situationer.
I bund og grund kan man sige at det handler om, hvem som deter der skol udstikke kursenfor
Kolonihaveforbundet.
Er det medlemmerne el/er toppen?
lf~lge Forbundets egen hjemmeside er det os som medlemmer der setter kursen. Her er hvad der stllr:
"Vi er en forening of medlemmer, som indgllr i et demokratisk f~llesskab. Derfor bestemmer du som
med/em den kurs, som hele organisationen ska/ f~lge. n
" Vares organisation er som et stort skib, hvor medlemmerne stllr pa d~kket og peger i en ensket retning.
Defolkevalgte star pll kommandobroen og styrer skibet og vi pa forbundskontoret er i maskinrummet,
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1.

hvor vi s(l!Jrger for, at ski bet har rette kurs og at vi nor ma/et."
Hvis deter efter disse smukke retningslinjer, at vi (l!Jnsker vores forbund ska/ drives, ja so er vi nedt ti/ at
styrke demokratiet, og fjerne de forhindringer der lige nu star i vejen.
- Fro Poul Schack, Ryhaven, Skanderborg - forslag

2

Sy

Ska/ vi fors(l!Jge at fa valgt et med/em fro vores egen kreds ind i forbundet's "organisationsstrukturudvalg"
Begrundelse:
Organisationsstrukturudvalget er et udvalg der ska/ kigge pa at demokratisere forbundets forskellige "lag"
bedre.
For lkke at resultatet bare bliver "ny vin pa gamle f/asker" og at mere end 1 million of vores penge bare
"kastes ud of vinduet" ti/ ingen nytte, so fores/or vi fro kolonihaven Ryhaveni Skanderborg, at vi gar efter
at fa en kontaktperson ind i udvalget, som kan orientere os direkte, og som vi kan komme med gode ideer
ti/.

ds

øs

tj
yl

Godkendelse af budget for det kommende ar (bilag vedhceftet denne indkaldelse som fil)

6.

Valg af kredsformand

7.

la

5.

Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af interne kredsrevisorer og suppleanter
Eventuelt

8.
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Referat.

Velkomst ved B0rge M0ller "Sandagergaard" Vejle
1 Valg af dirigent, referent og stemmetcellere.
Jan SaurJensen valgt som dirigent.

ve
ha

S0ren Otto Rasmussen"Fritiden" Horsensvalgt som referent.
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Der var fremmedt 56 stemmeberettigede.

Mellani Hjort "Nerrelvst" Fredericia og Morten Johansen"Ryhaven" Skanderborgvalgt som
stemmetcellere.

kr

2 Ncestformand B0rge M0ller "Sandagergard" Vejle aflagde en kort beretning da Anni Kyed var aftradt
som formand i kredsen.
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B0rge orienterede om kongresseni forbundet, hvor alt syntes i orden. Efter kongressen blev
hovedbestyrelsen indkaldt, nu var der pludselig behov for en kontingentstigning. Denne blev forhandlet
ned til 50,-kr pr. ar pr. medlem .
Der havde ogsa vceret debat om kredsbestyrelsensindflydelse pa afstemninger i hovedbestyrelsen.
Debat: ingen. Beretning Godkendt.
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3 RegnskabVed Anny Winbjerg "Enghaven" Horsens: Da kredsens nu havde kert nogle ar og

Sy

Viste overskud blev det foreslaet at der bliver udbetalt 50,-kr pr. medlem disse vii blive modregnet i
opkreevnlngtil efteraret 2019.
Debat: Godt Gaet.
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RegnskabGodkendt.
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4 Forslagla : Poul Schack"Ryhaven" Skanderborg begrundede sit forslag med de ting der var foregaet
omkring kongres og HB. meder, Han enskede at fa fjernet "ELLER IKKE PLIGT"fra forslaget.
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De bat:

Niels Grr1maa "Nerrelvst" Fredericia . Deter da en pligt til at informere/ret til at fa informationer.
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Ase Rasmussen"Alykke" Horsens.Jeg har ikke faet at vide hvad der er foregaet pa kongres eller efter.
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Preben Jepsen"Grundet" Vejle :De har pligt til at orientere medlemmerne.
Katrine S0gaard"Ryhaven" Skanderborg: Det skal under afstemning.
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Mellani Hjort "N0rrelyst" Fredericia . Ville gerne have uddybet hvad problemet er .
Mette Bjerre "Strandlyst" Horsens: Hvad var Anni s motiv.

s

Teddy Nordstr0m Fredericia : Teddy gav en kort gennemgang af hvordan det var foregaet.
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Pa kongres var der ingen tegn pa krise. Efter kongressenbliver de 2 HB medlemmer Anni Kyed og Teddy
med kort varsel indkaldt til HB rnede hvor sagensalvor bliver forelagt. Efter forhandlinger bliver der
vedtaget en kontigentstigning pa 50,-kr. Herefter blev kredsbestyrelsen indkaldt til et
orlenterlngsmede,
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Anny Winbjerg "Enghaven" Horsens: Pa kongres var der ingen information om problemerne.

EgonS0rensen"Fritiden" Horsens: deter aim. Kutyme. Alt skal ud.
Teddy Nordstr0m : Der findes referater fra mederne.

For Forslaget:

23 stemmer

Blanke:

13 stemmer

Forslagetvedtaget.
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lmod forslaget: 16 stemmer
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Der blev forlangt skriftlig afstemning.
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lben Baadsgaard"Ryhaven: deter et konkret forslag. Al info skal ud undtaget personfelsornme
oplysninger.

Forslag lb:
De bat:

Sy

Poul Thegersen "S0parken" Horsens. Der blev stemt om dette pa sidste kredsrepresentantskabsrnede.
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Forslagsstiller: det er en prcecisering af hvad der star.

Allan Mortensen "Ny L0vh0j" Horsens : Er det under punkt 1 eller 2 .
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Teddy Nordstr0m : Der er stemt om dette 3 gange.
Poul Thegersen : Har de stemt nej.
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Poul Schack: Jeg ville gerne have

veeret denne sag foruden.
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Egon serensen "Fritiden" Horsens: Der blev udtrykt mistillid til bestyrelsen.
DENNE BLEV SAT UNDER AFSTEMNING.

34 stemmer

IMOD

20 stemmer

BLANKE

1 stemme
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FOR

Ekstraordincer generalforsamling.
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S0ren Otto Rasmussen
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Referent:

ni

Jan Saur Jensen

lo

Dirigent:

Ko

Dirigenten fik herefter til opgave at varetage foreningen og indkalde til

