
 

 

Referat af kredsbestyrelsesmøde af 19. august 2021 – kl. 19 – 21 

Tilstede: Tom Atkins, Erik Hansen, Anne Birk, Marianne Frederiksen 

Afbud: Anne Cameron 

 

Nr Dagsorden Beslutning 

1 Evaluering af vurderingskursus 
14. august 2021 

Kurset var rigtig godt. Alle var med og fik et godt udbytte af 
dagen. Det var rigtig godt at en opgave var at benytte 
øvelsessystemet. Forplejningen var rigtig god fra Anne C’s 
side. 

2 Præmiehaver 2021 I år har 8 foreninger deltaget. Ud over de sædvanlige 4 
ærespræmier så blev der uddelt 1 Miljøhave præmie i Hf. 
Smørmosen og 1 i Hf. Klausdalsbro. De 4 ærespræmier 
fordeler sig til Hf. Islegaard, Hf. Klausdalsbro, Hf. 4. juli 1917 
og Hf. Mirabelle. 

3 Vedtægtsændringer De af kredsen indstillede 4 forslag til vedtægtsændringer er 
gennemgået, og udsendes til foreninger, sammen med 
regnskabet for 2020. 

4 Status i forbundet Kolonihaveforbundet er i samarbejde med Kreds 1 ved at 
forhandle med Københavns Kommune om kolonihavers 
brandsikring og miljø forhold, så de ikke fremover vil være 
omfattet af BR18.  
 
Når der er styr på det ovenstående, vil der blive indledt 
forhandlinger om nye lejekontrakter. 
I Tårnby kommune arbejder de med Tema lokalplaner for en 
navngiven gruppe af kolonihaver.  

5 Regnskab 2020 Regnskabet for 2020 blev gennemgået en gang mere og 
indstilles til RP-mødet. 
Desuden blev der givet gode råd til kredsformanden om hvad 
beretningen for 2020 kunne indeholde.  

6 Forberedelse til RP-mødet 16. 
september 2021 

Der skal købes sandwich – Tovholder: Marianne Frederiksen 
Der skal laves kaffe på dagen 
Der skal købes småkager: Tovholder: Erik Hansen 
Kaffe og mælk indkøbes: Tovholder: Erik Hansen 
Marianne Frederiksen melder sig til at skrive referat af RP-
mødet 
Registrering af fremmødte: Anne Birk  

7 Lukkede punkter De forskellige punkter blev drøftet. Herunder at Marianne 
Frederiksen besvarer bestyrelses mailen hvis det er muligt, 
ellers sendes de videre til kredsformanden. 
Øvrige punkter kan der ikke refereres fra. 
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