SYDØSTJYLLANDS KREDS
cvr. Nr. 36270888
www.sydoestjyllands-kolonihavekreds.dk

Dagsorden og referat af kredsrepræsentantskabsmøde
(generalforsamling) i Sydøstjyllands Kolonihave Kreds
Afholdt tirsdag den 26. april 2016 kl. 18.00 på restaurant Børsen, Horsens

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Beretning
Fremlæggelse af revideret årsregnskab m/evt. revisionsberetning
Indkomne forslag
- Forslag fra kredsbestyrelsen: Etablering af kredslokaler til hhv. brug for undervisning og kontor- &
mødelokaler. Praktiske detaljer oplyses på mødet.
- Forslag fra kredsbestyrelsen: Diskussion og holdning til honorering af kredsbestyrelse, evt. en
vedtagelse ud fra den indkomne debat omkring dette emne.
- Forslag fra kredsbestyrelsen: Tilføjelse af interne regler i nye obligatoriske vedtægter
Godkendelse af budget for det kommende år
Valg af kredskasserer
Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af interne kredsrevisorer og suppleanter
Eventuelt

Der var fremmøde af 51 kredsrepræsentanter, indkaldelse udsendt rettidig.
Mødet startede med velkomst til alle og herefter spisning

REFERAT:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Jan Sauer Jensen Vejle blev foreslået som dirigent og valgt til hvervet.
Teddy og Otto fra kredsbestyrelsen valgt som referenter.
Stemmetællere blev Anne Margrethe Vejle, Karina Horsens og Jan Sauer Jensen Vejle.
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2. Beretning
Anni K. gav beretning om årets gang (Årsberetningen vedhæftes/sættes også på hjemmesiden,
hvor beretning kan læses i sin fulde længde)
Bl.a. skal nævnes at den ”nye” Sydøstjyllands Kreds er kommet rigtig godt fra start, der er
opstået et rigtig godt sammenhold og samarbejde i bestyrelsen.
Alt er jo startet fra dag 0 og der har været mange opgaver – både i kredsregi, men også ved
vurderinger, idet vurdering jo også startede med et helt nyt system i år 2015. Så der har været
masser af udfordringer.
Nogle af opgaverne har været – at få startet en ny hjemmeside op – nyhedsbreve er udsendt,
idet kredsen har en pligt til at informere ud i alle ”krogene”. Derudover har Anni været på
”rundtur” for at hilse på flest mulige af de tilsluttede foreninger.
Der blev oplyst at Kredsen laver et par havearrangementer fremover, således vi får mulighed for
at komme på besøg hos hinanden i de forskellige haveforeninger på tværs af alle
kommunegrænser.
2015 har også været et kongres år og deraf er der kommet mange nye tiltag fra
Hovedforbundet, bl. a nye standardvedtægter og mange nye dokumenter.
Sidste nye tiltag er at Kredsen også skal overtage undervisning af vurderingsinstruktører, hvilket
vi lige er op startet på.
Til beretning blev der stillet et par spørgsmål, netop omkring nogle af de nye dokumenter som
er meget fyldestgørende. Svaret blev at – kredsen har rettet henvendelse til Hovedforbundet og
herfra arbejdes der videre på at nogle af dokumenterne måske bliver ændret.
Et andet spørgsmål var omkring vurdering og antal af vurderingsfolk på opgaven. Til dette er
svaret at, vurderinger følger de udstukne retningslinjer og regler og at vurderingsfolk vælges
ude på haveforeningernes generalforsamlinger, derfor er Kredsen ”kun administrator” af
vurderingsopgaven.
Sidste spørgsmål var omkring kloakering/spildevand i Horsens og om der var noget nyt i denne
sag – her arbejdes der stadigvæk videre med forhandlinger med kommunen.
(Se særskilt fil – for læsning af hele beretningen)

3. Regnskab 2015
Anny W. fremlagde regnskab for år 2015. Regnskabet viser et overskud på kr. 84.206.
Der var et par spørgsmål til regnskabet, bl. a. omkring hvad hensættelse til vurderingsudstyr står
for, Anny W. besvarede at det er de vurderingspenge der vil blive købt udstyr for i efterfølgende
regnskabsår, derfor figurerer de som hensættelse. Derefter var der spørgsmål omkring
beregning af udbetalt beløb vedrørende præmiefest idet beløbet ikke svarede overens med
budget 2015. Anny W. svarede at dette skyldtes, at Horsens besluttede at ændre væsentlig på
præmiefest i forhold til tidligere afholdt, det er blevet lavet om til en præmieuddeling i stedet
for en fest. Dette har reduceret beløbet væsentlig.
Derudover var der stor ros til bestyrelsen for at fremvise et godt regnskab.

4. Indkomne forslag, der var 3 forslag, alle fra kredsbestyrelsen.
Første forslag gik på at kredsbestyrelsen havde fået lovning på lokaler til brug for både
kursusafholdelse, mødefaciliteter og kontor. Lokalerne udgør godt 60 m2 med en husleje på
2.300 kr/måned + forbrug el, vad og varme. Dette er meget billigt og idet vi fremover også skal
forestå kursusafvikling vil det være et gode med disse lokaler. Bestyrelsen bad
repræsentantskabet om godkendelse og afstemning omkring erhvervelse af disse lokaler.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. to er et ønske om en diskussion og holdning til honorering af kredsbestyrelsen. Der

Sydøstjyllands kreds,
Dagsorden & referat kredsrepræsentantskabsmøde 2016

-2-

blev fra bestyrelsesmedlemmer oplyst, at omfanget af arbejde i kredsen er væsentlig større
end forventet. Der var et par spørgsmål til dette og forslaget blev sat til afstemning og
resultatet blev, at der tildeles kr/md 2.000 til formand og kr/md 1.000 til kassereren.
Tredje forsalg var tilføjelse af interne lokale punkter i de nye obligatoriske kredsvedtægter.
Kredsen har fået nye vedtægter pr. 1. januar 2016 og i disse er der åbnet mulighed for
tilføjelse af lokale regler. Sydøstjyllands kreds havde 4 punkter til paragraf 15, disse blev
enstemmigt vedtaget og optaget under punkt 15 i de nye kredsvedtægter.

5. Godkendelse af budget.
Anny W. gennemgik udsendt budget 2016, som blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg af kasserer.
Anny W. blev foreslået genvalgt og tog imod valget. Anny Winberg derfor valgt som kasserer
de næste 2 år.

7. Valgt af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.
Valgt til kredsbestyrelsen i 2 år blev: Kurt Christensen fra Fredericia, Ryan Borup fra Vejle,
Poul Schack fra Skanderborg, Ingelise Madsen fra Horsens og Allan Nielsen fra Horsens.
Henrik Rasmussen fra Odder var også på valg men kun for 1 år, idet Henrik er indtrådt som
suppleant i årets løb.
Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt: Anita Kjær fra Skanderborg, Kurt Hansen fra
Odder, Irene Horn fra Horsens, Erik Algren fra Vejle og Jørgen Jørgensen fra Fredericia, alle
valgt for 1 år.

8. Valg af kredsrevisor og suppleanter.
På valg år 2016 er John Højer Christensen fra Fredericia. John blev foreslået genvalgt og
tog imod valget.
Som revisorsuppleanter blev Kaj Augustinussen fra Fredericia og Erland Storm fra Vejle genvalgt.

9. Eventuelt:
Thyge fra Ålykke: Ønske om at mailadresser kan indlæses direkte fra formandsportal til
f.eks. Outlook = undersøges hos Hovedforbundet.
Dokumenter der skal udleveres ved salg er ”meget stor” – Kredsen har lavet en fane
på hjemmesiden, hvorunder disse dokumenter ligger = benyt henvisning til
hjemmesiden.
Fra salen blev der givet info omkring udsendelse af rekommanderede breve = der blev
opfordret til at benytte forsendelen AR, som er en afleveringsattest og et rekommanderet
brev, benyt dette fordi det er juridisk meget bedre end ”almindelig R brev”.
Mødet slut – tak for god ro og
orden. Referent: Otto, Teddy og
Anni

Dato:
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Beretning år 2015 for Sydøstjyllands Kolonihave Kreds
Velkommen til alle
For ca. 1½ år siden Blev Sydøstjyllands Kolonihave Kreds startet og alle var spændte på – hvordan kommer
vi i gang, hvordan ville vi komme til at fungere og fik vi valgt en god bestyrelse.
ALT var nyt – og her vil jeg starte med at berette: Det er gået over al forventning
Vi er kommet rigtig godt fra start, vi har haft et fantastisk godt samarbejde, alle i bestyrelsen har haft en
positiv tilgang til alle de nye tiltag.
Vi har fået et godt samarbejde op at stå – alle disse ting har gjort, at bestyrelsen i Sydøstjyllands Kreds har
fået en rigtig god opstart.
Derfor skal der lyde et kæmpe: Tusind Tak for indsatsen til alle bestyrelsesmedlemmer i SØJK og jeg håber
naturligvis at vi kan fortsætte i samme ånd.
Lidt malurt i bægeret kan man jo nok ikke undgå. Vi har haft et par bestyrelsesmedlemmer, som ikke var
kommet på rette hylde og som har valgt at udtræde af bestyrelsen. Derfor har vi haft et par suppleanter
inde til et par møder – også tak til suppleanterne for indsatsen.
Vi har desværre også mistet én fra bestyrelsen – Jan Halvorsen fra Hf Grundet i Vejle – Jan nåede desværre
ikke rigtig at være med i bestyrelsesarbejdet, han gik alt for tidlig bort – æret være Jan’s minde.
I 2015 har jeg bestræbt mig på, at komme rundt i de fleste kommuner og haveforeninger i vores kreds.
Jeg har nået de fleste – tak for en god og dejlig modtagelse hos jer alle – vi fortsætter besøgene i år 2016.
Det er rigtig dejligt at komme rundt og se de forskellige haveselskaber.
For forskellige det er vi – der er er stor forskel ude i haveforeningerne – både på måden at dyrke haver på,
men også på klientellet, og dette er netop en opgave den nye kreds skal være bevidst omkring, fordi dette
gør – at nogle haveselskaber har mere brug for hjælp end andre haveselskaber – og dette skal vi
acceptere, når vi nu er blevet en STORKREDS.
Og nu lidt om hvad vi har lavet i bestyrelsen:
Alt skulle jo starte fra dag 0 - efter vores stiftende generalforsamling.
Vi startede med at lave forretningsorden og regelsæt for bestyrelsens virke. Praktiske detaljer såsom
bankforbindelse, regnskabsprogram, tlf. og km. godtgørelse, mødeafholdelse osv. skulle også
planlægges.
Én ting som vi har været OBS på gennem hele forløbet var vores økonomi. Hele bestyrelsen var enige om
at vi skulle sparre, fordi vi jo ikke havde noget at sammenligne os med – og dermed heller ikke vidste,
hvilket resultat året ville ende med.
På nogle steder og nogle punkter har vi også sparet nok lige lovlig meget – men mere om dette senere –
ved gennemgang af årsregnskabet.
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UDVALG har vi nedsat – hvor hensigten er at udvalgene skal tage sig af mere specifikke opgaver. Vi har
nedsat følgende udvalg:

- Vurderingsudvalg
- Juraudvalg
- Byggeudvalg
- Havepræmieringsudvalg
- Miljøudvalg
I 2 af udvalgene har vi haft rigtig mange opgaver, nemlig vurderingsudvalg og miljøudvalg Først
vurderingsudvalget: Her startede vi også ved dag 0 = alt var nyt
Vurderingsregler var nye – vurderingssystemet var nyt – mange nye vurderingsfolk, og disse skulle først
undervises i det nye system– der skulle planlægges forskelligt fra kommune til kommune.
Det nye vurderingssystem blev søsat 1.januar 2015 og er nu et online system- og det har voldt en del
problemer og dermed også en del arbejde.
Derfor har der i vurderingsudvalget været nok at se til, men også her er det lykkedes at komme godt fra
start – med kun få samarbejdsvanskeligheder.
Miljøudvalget har også været meget på banen, idet Horsens Kommune har varslet en ny
lejekontrakt, hvor kloakering har været et af punkterne.
Vi har afholdt rigtig mange møder og her har vi inddraget alle formændene i Horsens i
forhandlingerne, for her drejer sagen sig omkring rigtig mange millioner til kloakering.
Vi er dog ikke nået til enighed omkring kloakering med Horsens Kommune, men vi forhandler videre.
Juraudvalget har også haft nogle småopgaver, her er der forhandlet nye lejekontrakter hjem til
Engparken i Odder, Fuglsang i Fredericia og Ryhaven i Skanderborg.
Ved nogen af de nye lejekontrakter, er vi dog ikke helt tilfredse med udfaldet – kommunerne er blevet
”svære at danse med”. Generelt skærper mange kommuner i hele Danmark reglerne overfor
kolonihaveforeningerne.
F. eks. kan fortælles, at vi ved Engparken i Odder forsøgte at få indført, at haveforeningen måtte få lov til at
bebo haverne i sommerperioden – de har nemlig kun weekend tilladelse til at bebo kolonihaven – dette blev
der i første omgang givet afslag på, men vi kæmper videre. Og i Fuglsang i Fredericia – vil kommunen kun
forlænge lejekontrakt løbende med 1 år ad gangen.
Byggeudvalg har kun haft et par enkelte opgaver, idet byggesag styres ude i de enkelte haveforeninger.
Havepræmieringsudvalget har afholdt udvælgelse, havegennemgang og præmiering af de flotteste haver.
Ikke alle haveforeninger er med i dette projekt, i 2015 har vi haft deltagelse af 14 haveselskaber. På
rundtur for at se på disse haver, blev jeg gang på gang overrasket – HOLD DA OP – så mange spændende
og flotte haver. Fantasien har ingen grænser, der var så mange spændende detaljer. Når jeg er med rundt
til sådant et arrangement – så bliver jeg glad i låget - netop så mange flotte udfoldelser, det er glæden ved
at have en kolonihave.
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I årets løb har vi også deltaget i mange af haveforeningernes generalforsamlinger.
De fleste generalforsamlinger går rigtig godt og bliver afholdt i en god ånd, enkelte steder har der været lidt
”polemik”, og valg af nye bestyrelser.
Dog vil jeg fortælle, at alle vore tilsluttede haveforeninger kører og fungerer rigtig godt – kun nogle få
haveforeninger har brug for særskilt hjælp i dagligdagen.
En helt ny hjemmeside skulle vi også have opstartet.
Den er nu oppe at køre – og syntes vi selv – kører og fungerer efter hensigten godt.
Hjemmesiden skal indeholde alle de informationer der kan være brug for ude i haveforeningerne, og også
her skal informationerne deles op i de forskellige kommuner, fordi vi jo ikke kører efter samme regelsæt,
der er forskel på regler alt efter hvilken kommune vi befinder os i.
RUSH = (online arkiv på en sky) har vi også oprettet, således vi sikrer vort arkiv til vore efterfølgere
Nyhedsbreve har vi også forfattet og i det forløbne år har vi udsendt nyhedsbrev 3-4 gange.
Disse udsendes – med indhold af – sidste nyt og nyttige informationer.
Nyhedsbrevet tilsendes alle formænd og de valgte kredsrepræsentanter. Kredsen opfordrer til at hænge
nyhedsbrevet op eller ligge den på jeres egen hjemmeside, således informationer kommer ud til flest mulige.
Kongres har vi også deltaget i her i år 2015 – vores kreds var repræsenteret med 5 personer.
Hovedindholdet i 2015 kongressen var: nye vedtægter for både Hovedforbundet, Kredse og
Haveforeninger – tilretning af køb/salgs dokumenter og tilretning af vurderingssystem/regler. Ikke alt
der blev vedtaget, er jeg enig i. Personligt syntes jeg der skete for megen misk/mask omkring havernes
vedtægter og køb/salgsdokumenter.
Jeg er sikker på, at dem af jer der er formænd, har opdaget at den reviderede købsaftale er blevet til et
”digert værk”. Til oplysning er lige netop købsaftalen ikke obligatorisk og der arbejdes på at lave ”en mindre
model”.
Sidste tiltag i 2015 var, at nu skal kredsen overtage undervisning af nye vurderingsfolk.
Denne opgave skal vi påtage os og det har medført at vi har fået uddannet 4 instruktører til at forestå
undervisning, kredsen har haft en del planlægning omkring kursusafvikling – og lige pt. har vi afholdt den
første undervisningsdag. Forløbet af kursusdagen er gået rigtig godt.
Kredsen prøver at indføre et par kredsarrangementer = én TEMA aften og én åben have/havevandring.
Hensigten er at det skal gentages til næste år, blot afholdes i forskellige haveforeninger. Vi skal arrangere så
vi kommer mest muligt rundt i de forskellige haveforeninger og selvfølgelig også på tværs af
kommunegrænser.
Den 18. maj er der Tema aften omkring ROSER i Fuglevang i Horsens og den 8. august er der ÅBEN
have/havevandring i Engparken i Odder. Jeg vil gerne opfordre jer alle til at deltage heri.
Med dette vil jeg slutte – og jeg håber vi ses ude i haveselskaberne i sommerens løb. RIGTIG
GOD SOMMER TIL JER ALLE
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