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NYHEDSBREV SEPTEMBER 2016
Sensommeren er på vej, kolonihavesæsonen for i år er på vej mod sin slutning, tiden flyver bare afsted – har vi nået det
vi skulle i år = forhåbentlig – men husk hvad vi ikke når i dag eller i morgen, det når vi i overmorgen eller til næste år
Kolonihaven skal nydes – ingen stress og jag.
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.
Sommeren har budt på lidt af hvert for Sydøstjyllands Kreds – men heldigvis kun på den positive side. Kredsen har haft
en god sommer med et par gode arrangementer og heldigvis kun få henvendelser fra foreningerne omkring hjælp.
Når jeg skriver heldigvis – så er det fordi jeg opfatter det som positivt, at der ikke kommer en masse henvendelser fra
både haveforeninger og fra havelejere. Vi har kun haft nogle få henvendelser i løbet af sommeren, men vi kan også
mærke at nu er ferien forbi, der kommer igen masser af henvendelser, hvor vi skal hjælpe og vejlede.
I denne forbindelse vil jeg henvise til Kredsens virke og nævne at Kredsens job er nemlig at hjælpe og vejlede: Kredsen
har ingen beføjelser og ingen muligheder for at lave sanktioner – dette hører vi mange gange sådan = Så må Kredsen
tage over og styre haveforeningen……….
Dette er kun ”lidt rigtig” – det er korrekt at Kredsen kan tage over i en kort periode – men det er hele tiden med henblik
på at haveforeningen igen skal være selvkørende. Og igen, så er det kun haveforeningerne der har mulighed for at
udføre job og handlinger – og i den forbindelse kan Kredsen være vejleder og sparringspartner, så derfor: Har i brug for
hjælp, få gode råd – så er i velkomne til at kontakte kredsbestyrelsen – og vi vejleder og hjælper – men i udfører selv
opgaven.
Kredsen har afviklet et par arrangementer i løbet af sommeren. Det første var et tema/foredragsmøde omkring ROSER.
Der mødte desværre ikke så mange op – men det var en fantastisk aften med gode råd omkring Rosens pleje og
vedligeholdelse. Foredragsmanden var meget entusiastisk og han havde viet sit liv til Roser – i sin private have har han
ca. 1.100 forskellige slags roser – fantastisk !!!!
Næste arrangement var havevandring, som i år blev afholdt hos Engparken i Odder. Her var der rigtig god tilslutning og
det er altid spændende at komme rundt og se andre haveselskaber og se den mangfoldighed der trives i de forskellige
haver. Tak til Engparken i Odder for fremvisning og kaffe og kage.
Hensigten er at vi kommer rundt i de forskellige byer/kommuner, så næste år er vi allerede inviteret andetsteds, men det
hører i nærmere om senere.
Som nævnt i sidste nyhedsbrev, så er vi opstartet med vores kursusafvikling indenfor vurdering. Dette er forløbet rigtig
godt og vi har fået en del uddannet som vurderingsfolk.
Og også som nævnt i sidste nyhedsbrev – så har vi fået vore egne lokaler – som blandt andet bruges til undervisning i
vurdering.
Sommeren er nemlig også blevet brugt til at få lokalerne op ”at køre”, så de både kan bruges som undervisningslokaler,
mødelokaler og så også til den daglige kontorfunktion. Personligt er jeg rigtig glad for dette tiltag, jeg har fået mit private
hjem, min stue tilbage igen
Til slut vil jeg lige nævne – at vi selvfølgelig også har afholdt en del præmievurderinger ude i haveforeningerne. Igen i år
er jeg blevet overvældet, set masser af haver med smukke blomster og fantastiske afgrøder, små finurligheder og gode
ideer – jeg glæder mig allerede til næste år.
Resultaterne vil her i efteråret blive uddelt i form af præmier. Dette vil blive afviklet hhv. i de enkelte haveforeninger/byer.
Det var nyhederne for denne gang, rigtig god sensommer til alle.
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