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Så er der tid til lidt nyt fra Sydøstjyllands Kolonihave Kreds
Nyhedsbrevet udsendes til formænd og kasserer i alle haveselskaber samt til de valgte kredsrepræsentanter.
Kredsbestyrelsen vil gerne opfordre til at man hænger opslaget op i f. eks fælles opslagstavler/ligger det på hjemmeside,
således alle havekolonister har mulighed for at læse nyhedsbrevet.
Tiden er løbet hurtigt, har tænkt de sidste 3-4 uger at nu skal der laves et nyhedsbrev – MEN det gode vejr er løbet af med
mig………
Hold da op hvor har vi haft et helt fantastisk forår / forsommer i år – og det har varet 6 uger i stræk….
Det har været rigtig dejligt og jeg håber i alle har nydt det gode vejr, fået gang i haven og afgrøderne, grillet og ellers ha´
stresset af og slappet af i det gode vejr.
MEN så fint vejr har jo også en bagside – nemlig tørke. Det solrige vejr har sikkert givet fin vækst og afgrøder, men vi har også
været nødt til at vande for at få gang i væksten.
Sankt Hans bliver helt sikkert aflyst i det meste af Danmark – men PYT – nu skal vi ikke klage over vejret når vi endelig har haft
et helt fantastisk forårsvejr.
Her i opstart 2018 er der sket en del nyt på den ”digitale side” i Kolonihaveforbundet. Forbundet har fået både ny hjemmeside,
nyt medlemskartotek og nyt vurderingssystem, så der har været en generel udskiftning af hele den elektroniske del. Noget er
gået godt, andet mindre godt og nogle ting er gået ad h…… …
Det er jo selvfølgelig bestyrelserne der bakser med de nye tiltag, og en del til rettelser er endnu ikke færdiggjort. Blandt andet så
har bestyrelserne haft en del ”bøvl” med at hente dokumenter til både køb/salg/påtaler osv. – dette har bevirket at kredsen har
afholdt intern info/undervisning i de nye digitale systemer, dette skulle dog helst ikke være nødvendig, hvorfor vi har videresendt
dette til kolonihaveforbundet med håb om at de gør systemet mere brugervenligt.!!!!!!
Til info til jer alle, så er alle jeres små beskeder med fejl, mangler og nye ønsker videresendt til Kolonihaveforbundet. Kredsen
følger hele tiden rettelser mm. nøje og rykker jævnligt forbundet. Lidt sker der hele tiden, men vi er ikke i mål endnu.
Som nævnt er er også tiltag der er gået helt efter planen – og det er det nye vurderingssystem – her er opstart foregået uden
problemer – og det har bevirket at vore vurderingsfolk også i år er kommet rigtig godt fra start.
(Der har dog lige pt. været nogle system / styrefejl som har voldt problemer for vurderingsfolkene, men ifølge den oplysning jeg
har fået er det nogle styrefejl fra leverandørens side, ikke en fejl i selve vurderingsdelen)
Et andet nyt tiltag i 2018 er, at der for Horsens haveselskaber er blevet oprettet en byggesagsafdeling, organisatorisk placeret i
Kredsen ifølge krav fra Kommunen.
Byggesag skal for eftertiden styre al byggeri i Horsens – både tilbygning og nybyggeri – efter byggeregler udstukket af Horsens
Kommune. Derudover har Horsens haveforeninger fået påbud om at nu skal vi til at rette os efter reglerne, bl.a. har vi også
kolonihavehuse der er overbebygget, fremover skal disse huse lovliggøres ved næstkommende salg / overdragelse.
På landsplan ser man en tendens til at kommunerne ”pludselig” begynder at følge kolonihaverne mere nøje og kigger dem lidt
an og kræver rettelser iht. gældende regler. Og selvfølgelig skal vi kolonihavefolk også følge gældende love, vi har bare været
vant til at der var lidt lang snor ind imellem, men nu må vi til at ændre vore opfattelse og holdning og så rette os ind efter
gældende love, deklarationer og lignende.
Et ord vi vil komme til at høre fremover, især de kommende måneder, er persondataforordning. Hovedforbundet er i færd med
at udarbejde retningslinjer til haveforeninger og kredse, retningslinjer som vi skal have tilpasset ind i vore oplysninger af
personlig art. Det er et EU tiltag og der er kommet udmeldinger om at man her fra maj 2018 begynder at tjekke om alle
overholder disse nye regler – og hvis vi ikke gør det – så fyger det rundt med historier om kæmpe bøder på adskillige tusinde kr.
– så når vi modtager noget fra Hovedforbundet skal både forbundet og vi til at sikre os at vi overholder persondataforordning.
2018 er et kongres år. Der afvikles kongres i september måned i Odense, og det kan mærkes på de administrative områder.
Meget snart (i juli md.) bliver der udsendt materiale omkring de emner der skal på kongres i 2018. Materialet bliver kun tilsendt
til de som er delegerede, men alle foreninger, kredse har mulighed for at få et forslag med på kongres, så har din forening noget
på hjerte som hidrører en kongresbeslutning, så er det nu indsendelse skal ske. Efter kongresafholdelse vil der blive udsendt
info til både haveforeninger og kredse, derudover vil der i sidste 2018 nummer af havebladet blive givet et resume af
resultaterne der er sket på kongres 2018, således info kan nå helt ud til alle kolonister.
Meget snart igangsættes den årlige havevurdering/præmiering. Der er sendt indbydelse ud til alle haveforeninger i
Sydøstjyllands Kreds, vi håber at se tilmeldinger fra mange af jer.
Til august kommer der den årlige Havevandring, som i år afholdes i Hf Nørrelyst i Fredericia. Opslag udsendes om få dage, vi
håber at rigtig mange af jer vil tage en aftentur til Fredericia og se på smukke kolonihaver.
Det var nyhederne for denne gang, fortsat rigtig god sommer til alle.
P.K.V
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