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NYHEDSBREV MAJ 2016
Så er sæson 2016 startet, derfor 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.
Efter en lang vinter og en kold start på foråret er solen endelig begyndt at titte frem. Da vi jo stadig er i gang med
opstartsfasen for Sydøstjyllands Kreds, har vi i bestyrelsen gået og troet at vinterperioden vil blive en stille periode, men
her havde vi forregnet os. Vi har både i efterår 2015, vinter 2016 haft - både møder og mange henvendelser, så en stille
periode har vi ikke haft.
Og foråret 2016 har der jo traditionen tro været afholdt mange generalforsamlinger ude i alle vore haveforeninger. De
fleste generalforsamlinger er forløbet rigtig godt, der har været en god stemning på møderne. Lidt udskiftninger i både
formand, kasserer og bestyrelser er der sket – velkommen til jer alle.
Har i brug for hjælp, få gode råd – så er i velkomne til at kontakte kredsbestyrelsen.
Opstart af vurderinger er også sket, her har alle vurderingsfolk allerede været i gang. Kredsen har i denne forbindelse
også fået en NY opgave. I efteråret 2015 blev der nemlig besluttet fra Hovedbestyrelsen side, at undervisning af
kommende vurderingsfolk skal foregå lokalt ude i kredsene.
Så dette har været et af ”vintersyslerne” – nemlig at få planlagt forløbet af undervisning og at få uddannet nogle til at
forestå denne undervisning.
I skrivende stund har vi afholdt det første kursus for vurderingsfolk og det forløb helt efter planen.
Eftersom kredsens aktiviteter stiger, sidst med kursusaktivitet, så er behovet for at have egne lokaler også steget.
Kredsen var derfor på udkig efter egnede lokaler, som både kunne bruges til afholdelse af kursus men også til møde- og
kontorlokaler.
Vi fandt nogle rigtig gode lokaler til en meget fornuftig pris. Næste trin var at få repræsentantskabet til at godkende leje af
lokalerne.
Og på netop afholdt repræsentantskabsmøde var punktet så på dagsordenen. Hele repræsentantskabet syntes det var
en god løsning og stemte ja til forslaget. Så nu har Sydøstjyllands Kreds fået egne lokaler.
Lokalerne er overtaget her til 1. maj og lokalerne er istandsat og indflytningsklar. Næste trin er vi så i fuld
gang med nu – og det er at få møbleret lokalerne. Lige nu ser det ud som om at vi har været meget heldige, vi har fået
lovning på nogle borde/stole, skriveborde og reoler har vi fået hos Århus Kredsen, privat har vi modtaget et par reoler og
et køleskab. Fra den ”gamle Horsens Kreds” har vi et par kasser stående med udstyr og service, så vi er næsten
klar……
På vort første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet, skulle vi have konstitueret os. Vores nye næstformand
er Børge Møller fra Sandagergaard i Vejle og sekretær er stadig Teddy Nordstrøm fra Nørrelyst i Fredericia.
Nedenstående følger en liste over de valgte udvalgsformand, og opstår der behov ude i haveselskaberne så kontakt den
pågældende udvalgsformand. Formanden vil så tage henvendelsen med på næste udvalgsmøde/bestyrelsesmøde.
Vurderingsudvalg:
Juraudvalg:
Miljøudvalg
Havepræmieringsudvalg

Allan Nielsen
Anni Kyed
Henrik Weis
Anny Winberg

allansgarage@hotmail.com
annikyed@gmail.com
trold1266@hotmail.com
anny123@privat.dk

Og i forbindelse med sæsonstart ude i haverne vil der i nærmeste fremtid blive afholdt havevurdering/præmiering. Mht.
præmiering er der nogle af vore haveselskaber der slet ikke afholder dette, men Kredsen vil gerne opfordre til at deltage
og måske vi med tiden får flere haveselskaber med.
Det var nyhederne for denne gang, rigtig god sommer til alle.

P.K.V
Anni
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