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SYDØSTJYLLANDS KREDS 
cvr. Nr. 36270888 

www.sydoestjyllands-kolonihavekreds.dk 
 
 

 
 

Indkaldelse til kredsrepræsentantskabsmøde i Sydøstjyllands Kolonihave Kreds 
 
 

Afholdes onsdag den 6. oktober 2021 kl. 18.00 i teatersalen Håndværkerforeningen i Horsens 

 
 

 
DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere  
 

2. Beretning 
 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab m/evt. revisionsberetning (bilag vedhæftet denne indkaldelse som fil) 
Under dette punkt ønsker bestyrelsen at kredsrepræsentantskabet skal tage stilling til en evt. tilbagebetaling af 
50,00 kr/have, pga. af at kredsen har en god likviditet. Nærmere oplysning sker på repræsentantskabsmødet. 
 

4. Indkomne forslag: 1 stk. iht. medsendte, forslag er fra kredsbestyrelsen -forslag til ændring af vedtægter. 
(Vedtægter med foreslået ændring er vedhæftet som fil)  

  
1.       Kredsbestyrelsen har udarbejdet ændring i vedtægternes lokale bestemmelser paragraf 15. Begrundelse 
for forslaget / ændring fremlæggelse på repræsentantskabsmødet. Øvrige paragraffer 1 til 14 er obligatoriske. 
 

5. Godkendelse af budget for det kommende år (bilag vedhæftet denne indkaldelse som fil) 
 

6. Valg af kredsformand (oversigt over valgte og valgperiode er vedhæftet som fil) 
 

7. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 

8. Valg af interne kredsrevisorer og suppleanter 

 
9. Eventuelt  

 
 
 

                                                              VEL MØDT & VENLIG HILSEN 
                                                                    KREDSBESTYRELSEN   
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REFERAT  

 
I alt 56 deltagende kredsrepræsentanter 
Formanden bød velkommen til de fremmødte 

 

1. Som dirigent valgtes Jan Sauer Jensen 
Referent – Anny Winberg og Ingelise Madsen 
Stemmetællere: Walther fra HF Ålykke, Sisse fra HF Søparken, Allan fra HF Pilevænget 
 

2. Beretning (nedenstående beretning fra bestyrelsen kopieret direkte ind som fil) 
 
Ja – så er der gået lige godt et år siden vi sidst har mødtes – igen i år afholdes vores 
repræsentantskabsmøde forsinket pga. Corona. 

Det har på mange måder været et svært år – selvfølgelig igen pga. Corona – alt er igen blev udskudt, 
både bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og øvrige arrangementer. 

Men det er bestemt ikke fordi vi ikke har haft noget at se til i Sydøstjyllands Kreds – alt er bare blevet 
lavet efter de restriktioner vi alle har skullet overholde. 

Vort arbejde er primært blevet udført enten pr. mail eller pr. telefon. Jeg har ligeledes kørt en del 
rundt og afleveret dokumenter mm. ud af bilruden – så vi har ihvert fald holdt den afstand vi skulle. 

Og lige som vi troede at nu begyndte der at blive åbnet op for at vi igen kunne afholde 
bestyrelsesmøder, så blev vi lukket ned lokalt her i Horsens pga. at vi i en periode havde et for højt 
incenditetstal. 

Så ja – i kan godt høre at rent beretningsmæssigt har jeg ikke det store at fortælle i år. 

 

Lidt arbejde har vi dog sneget ind – vi har afviklet nogle vurderingskurser – dog kun med 2 eller 3 
deltagere pr. gang, og hvor vi har sørget for at man har siddet behørigt langt fra hinanden. 
Men vurderingskurserne var nødvendige idet vi i Horsens har fået en del nye vurderingsfolk og de skal 
i dag have gennemført kurset for at de kan logge ind og deltage i vurderinger. 

Og hvorfor har det så lige nu været nødvendigt at i skulle have en del nye vurderingsfolk ind i Horsens, 
det har været nødvendigt fordi der opstod en del uro omkring vurdering, om interne regler, om 
kommunale krav osv. Ligeså var vurderingen i Horsens kørt ned på et minimum af 
vurderingspersoner, så vi var meget sårbare hvis nogen meldte fra eller nogen blev syge. 

Kredsbestyrelsen besluttede derfor at der skulle være minimum 3 vurderingshold i Horsens, netop 
derfor var det nødvendigt at afholde de små ”intime” kurser. 

Diskussionen omkring vurderingsregler, kommunale krav osv. er ligeså blevet endevendt, og vi har 
haft jura afdelingen i forbundet med inde over, således vi er 100% sikre på at vores fremgangsmåde er 
ok og efter gældende regler. 
Dette har nu bevirket at der er både kommet nye vurderingshold, ro på og klarhed omkring 
retningslinier. Der har i opstarten været et par små skønhedsfejl, men vi prøver ihvert fald hele tiden 
at rette det ind så vi er på rette spor. 

Vores årlige havepræmiering blev igen i år aflyst, sidste år pga. Corona, i år også lidt pga. Corona men 
også pga. mangel på nogle medlemmer der ville påtage sig opgaven. Corona ville få indflydelse på den 
måde - at der ville komme en havekonsulent ind på de udtagne have, men der var ønske om at det 
bare var havekonsulenten der gik ind og kiggede i haven og så ikke mere – normalt plejer vi jo at lave 
et arrangement, hvor det er tilladt at følge med rundt og kigge på haverne.  
Så kredsbestyrelsen besluttede at aflyse præmieringsarragementet i år. Til info så arbejdes der på at 
få lavet nogle nye tiltag, således man kan få nogle folk med til at løse nogle af de praktiske opgaver 
der er i kredsen, herunder bl.a. havepræmiering. 

Også vores årlige havevandring blev ligeså aflyst her i år 2021 
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Grundet det jeg lige har berette om, så har Kredsen lavet et forslag om struktur / organisatorisk 
ændring, således muligheden for at få flere med ind i at afvikle arrangementer i SØJK kan være 
tilstede. Men det hører i nærmere om når vi når til indkomne forslag. 

Vedrørende kolonihaveforbundet – ja så har dette også været præget af Corona – her er der også sket 
aflysninger, både i Hovedbestyrelsen men også i diverse udvalg. Der har dog været afholdt 
videomøder i forretningsudvalget, men dette har kun omhandlet det absolut mest nødvendige for at 
den daglige drift kunne køre efter hensigten. 
Det har dog været en lille smule arbejde i organisationsudvalget, men vi er stadig meget bagud 
generelt. 
Dette har bevirket at den planlagt kongres der skulle have været afviklet her i september 2021 er 
blevet udskudt til september 2022. 

Dette var hvad der er sket og hændt i det forløbne år – beretningen er godt nok en tynd kop te – men 
håbet er lysegrønt for fremtiden, så forhåbentlig kommer der nu igen lidt gang i kolonihaverne og 
arrangementer ude i haverne. 
God sensommer og vinter til jer alle – og tak for det forgangne år. 
 

3. Regnskab  
Regnskab for 2020 blev fremlagt af kasserer Anny Winberg. En enkelt haveforening var utilfreds med 
at nogle poster var slået sammen på oversigten af regnskabet. Dette er noteret, ingen spørgsmål i 
øvrigt. Det blev forklaret at kr. 50,00 pr. medlem vil blive tilbagebetalt til foreningerne pga. af god 
likviditet. Sker sammen med opkrævning i januar 2022. Regnskab godkendt. 
 

4. Indkomne forslag  

Kredsbestyrelsen har udarbejdet ændring i vedtægternes lokale bestemmelser paragraf 15. 
Begrundelse for forslaget / ændring fremlæggelse på repræsentantskabsmødet. Øvrige paragraffer 1 
til 14 er obligatoriske. 
 
Kredsformand Anni Kyed fremlagde forslaget til forsamlingen. Begrundelsen for ændring er den, at 
der i dag er 12 bestyrelsesmedlemmer, og at der på de fleste bestyrelsesmøder er blevet rettet kritik 
over, at man gang på gang skulle høre om Horsens, som samlet er den kommune med flest 
haveforeninger, og har en fælles kontrakt med Horsens Kommune. For at imødekomme denne kritik 
er forslaget at der fremadrettet i stedet bliver et bestyrelsesmedlem pr. kommune (+formand og 
kasserer) dvs. i alt 7 medlemmer. Der kan herefter oprettes udvalg til specifikke opgaver. I den 
forbindelse blev der specielt fra en enkelt haveforening rejst flere spørgsmål, som var bekymret for 
om kredsen f.eks. kunne nedlægge deres vurderingsteam. Her ville haveforeningen gerne have ført 
følgende til protokols inden afstemningen: ”Repræsentantskabet går imod anbefalingerne fra en jurist 
fra Kolonihaveforbundet”. Efter en lang drøftelse, blev forslaget sendt til afstemning.  
Forslaget blev vedtaget med 54 ja stemmer og 1 nej stemme og 1 blank stemme. 
 

5. Godkendelse af budget 2021 
Budget for 2021 blev vedtaget 
 

6. Valg af formand for 2 år 
Anni Kyed blev enstemmigt genvalgt, men pointerede dog, at dette ville blive hendes sidste periode. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
De forskellige kommuner enedes om at indstille hver en kandidat til bestyrelsen. 
For Vejle valgtes Karin 
For Skanderborg valgtes Poul 
For Fredericia valgtes Teddy 
For Odder valgtes INGEN 
For Horsens valgtes Jannie Kruse og da Odder ikke pegede på nogen, fik Horsens en ekstra og valgte 
Thorvald. 

Sydsøstjyllands Kolonihavekreds



Sydøstjyllands kreds, 

Referat kredsrepræsentantskabsmøde                   - 4 - 

Det besluttes, at de valgte bestyrelsesmedlemmer valgperiode findes ved simpel lodtrækning. Tre er 
på valg i ulige år og to er på valg i lige år.  

 
Som suppleanter valgtes: 
Vejle: Gina HF Grundet 
Skanderborg: Benny Kyed 
Fredericia: Jørgen Rhindal 
Odder: ingen 
Horsens: Lilian Simonsen 
 

8. Valg af revisor og revisor suppleanter 
Revisor Jan Sauer var på valg, og blev genvalgt. 
Som revisorsuppleant blev valgt Else Klærke, Horsens samt Iben Baadsgaard, Skanderborg 
 

9. Eventuelt  

Under evt. tog enkelte ordet vedr. nogle problemer man havde. Da disse ikke var relevante for 
repræsentantskabsmødet, blev men enig om at tage disse spørgsmål på et andet tidspunkt i Kredsen. 
Mødet slut kl. ca. 20.00. 
 
 
 
Referent: Anny Winberg 
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