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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.
I bliver helt sikker fyldt med informationer fra alle foreninger, myndigheder, staten, kommuner og Mette – så nu kommer der så
også lige et lille nyhedsbrev herfra Sydøstjyllands Kreds.
Det er som sådan ikke fordi der er nogle store nyheder – og dette skyldes jo at vi alle står i en Coronasituation i hele Danmark –
denne situation gør jo at vi alle er gået i dvale og kun får udført og lavet de ting vi kan gøre pr. telefon og pr. mail.
Mange opgaver er indtil videre sat på ”stand-by”.
De fleste af vores foreninger har udsat deres ordinære generalforsamlinger – i vores kreds var der 2 foreninger der nåede at
afholde generalforsamling inden Danmark blev lukket ned.
Dette betyder i praksis at alle nuværende bestyrelser fortsætter indtil der kan afholdes generalforsamling.
Som situationen ser ud på nuværende tidspunkt, ser det ud som om at generalforsamlinger først kan afvikles engang til
september måned. Nogle meget små foreninger får måske mulighed for at afvikle generalforsamling hvis forsamlingsforbudets
person antal måske forhøjes.
Nogle få foreninger står dog med et akut nødproblem, fordi bestyrelser, formand og kasserer vælger at gå ud af bestyrelsen. I
sådan en situation er der fra Kolonihaveforbundet meldt ud at det er tilladt at afholde en digital nød generalforsamling – men
kun med det ene punkt på dagsorden at få valgt nye til bestyrelsen, således at foreningen kan køre uhindret videre.
Af andre emner der indtil videre bliver udskudt eller måske slet ikke bliver afviklet i år - er den årlige havepræmiering. På
nuværende tidspunkt er der meldt ud fra Kolonihaveforbundet, at hvis man ønsker at afholde præmietildeling i år, vil dette også
først kunne lade sig gøre engang til august/september. For vores kreds vedkommende har vi endnu ikke taget beslutning om vi
afvikler præmietildeling i år, dette kommer på næste bestyrelsesmøde. Og så lige lidt om bestyrelsesmøder….
Vores kreds har ikke afholdt bestyrelsesmøde siden nedlukning i Danmark, fordi vi er 12 personer i bestyrelsen, så dette er
heller ikke tilladt. Men vi ligger ikke på den ”lade” side, telefon og mail bliver benyttet. Jeg har talt utroligt meget i tlf. i denne
periode – vi konfererer gennem telefonen og finder en løsning.
Af praktiske opgaver er vi også både mærket af corona situationen og ligeså at vi skal følge reglerne udstukket af
sundhedsmyndighederne. Dette betyder at vi ikke kan tvinge nogle af vores tillidsvalgte folk, bl.a. vurderingsfolk, til at udføre
disse opgaver. Hvis vurderingspersonen godt vil deltage i vurderinger, skal det ske efter udstukne regler om både kontakt og
afstandsregler – så tag godt imod de personer der kommer ud og vurdere og ret ind efter de regler de kan arbejde under.
Kredsens årlige havevandring, hvor vi besøger en af vores tilknyttede haveforeninger, må vi desværre også aflyse.
Ja intet er som det plejer, verdenen har ændret sig, vi ændrer os – men vi har dog stadig glæden ved vores grønne oaser. Dette
er et specielt nyhedsbrev, ikke særlig positivt, men jeg håber i alle nyder jeres haver. Vi kan stadig godt hilse på og tale med
naboen over hækken, nyde vejret, blomsterne og fuglefløjt. Pas rigtig godt på hinanden, alle sammen.

Det var nyhederne for denne gang, fortsat rigtig god sommer til alle.
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