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NYHEDSBREV FEBRUAR 2015
Dette er første nyhedsbrev 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, således alle
havekolonister har mulighed for at læse nyhedsbrevet.
Med nyhedsbrevet vil vi gerne fortælle lidt om, hvad der arbejdes med i kredsbestyrelsen, og fremover er hensigten, at vi
2-3 gange i havesæsonen vil udsende nyhedsbreve.
Kort tid efter det stiftende kredsrepræsentantsmøde, havde kredsen allerede det første møde, idet der var mange
opstartsopgaver der skulle løses hurtigst, for at vi kunne komme i gang, bl.a. bank, økonomi, konstituering mm.
Efter konstituering ser bestyrelsens sammensætning således ud:

Anni Kyed (formand) + medlem af Hovedbestyrelsen
Anny Winberg (kasserer)
Kurt Christensen
Teddy Nordstrøm (sekretær)+ medlem af Hovedbestyrelsen
Børge Møller
Jan Halvorsen
Anders Hansen
Vibeke Brøndum (næstformand)
Henrik Weis
Otto Rasmussen
Jens Gammelgaard
Ingelise Madsen
Michael Ulbrichsen
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Horsens
Horsens
Fredericia
Fredericia
Vejle
Vejle
Odder
Skanderborg
Horsens
Horsens
Horsens
Horsens
Horsens

Søparken
Enghave
Fuglsang
Nørrelyst
Sandagergård
Grundet
Engparken
Ryhaven
E.S.M.
Fritiden
Fuglevang
Højvang
Ålykke

På et tidspunkt skal kredsen selvfølgelig have en hjemmeside, hvori bl.a. alle praktiske oplysninger skal fremgå, men på
nuværende tidspunkt har vi ikke planlagt en hjemmeside, idet der har været andre opgaver der har været prioriteret
højere, netop for at den daglige drift skal i gang og fungere i den nye kreds.
Vi har pt. heller ikke økonomi til at igangsætte en hjemmeside, men det kommer selvfølgelig på et tidspunkt.
Som nævnt ovenfor er økonomien i den nye kreds på et lavt niveau, idet reglen for kapitaltilførsel var, at den kreds der
havde den laveste kapitalandel pr. medlem, skulle være retningslinie for den tilførsel af kapital der skulle ske til den ny
kreds. Vejle kredsen havde en andel på 10,00 kr/medlem, så dette blev beløbet der blev tilført fra alle tilsluttede
haveforeninger. Så opstartskapital blev lige godt 14.000,00 og det er selvfølgelig det vi arbejder ud fra, og så følger vi
spændt den økonomiske udvikling her det første år. Der er jo lavet budget, men det er svært at lave et ”skudsikkert”
budget, når man hverken har realistiske data og forudsætninger at lave beregninger ud fra.
Kredsen har nedsat følgende udvalg: Vurdering/anke udvalg, Byggesagsudvalg, Juraudvalg,
Miljø (kloak/spildevand)udvalg.
De forskellige udvalg er lige pt. i gang med at udarbejde regler mv. for udførelse af de opgaver der pålagt kredsen.
Til orientering så er der sat turbo på vurderingsudvalget, idet dette er et emne der haster, for ”meget snart” banker foråret
på døren, og så kommer der jo gang i haverne og dermed også vurdering/salg af haver.
Alle haveforeninger/medlemmer kan gøre brug af både kredsen og dermed også de forskellige udvalg, såfremt der
opstår behov derfor.
Indtil vi får en hjemmeside med kontaktoplysninger, og der i den mellemliggende periode opstår behov for kontakt, så tag
fat i den valgte bestyrelsesmedlem fra jeres egen haveforening – I Horsens har vi dog forsat ”den gamle hjemmeside” i
funktion, herpå er kontaktoplysninger noteret.
Ovenstående er hvad vi har nået indtil nu – vi arbejder selvfølgelig videre med at få os etableret i den nye kreds. Skulle i
have behov for yderligere oplysninger eller hjælp, så kontakt os, som nævnt ovenfor.

P.K.V
Anni
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