
 

 

Referat af kredsbestyrelsesmøde af 4. marts 2021 – kl. 19 – 21 

Tilstede: Tom Atkins, Erik Hansen, Marianne Frederiksen 

Afbud: Anne Birk, Anne Cameron 

 

Nr Dagsorden Beslutning 

1 Godkendelse af referat fra 
bestyrelsesmøde 19. 
november 2020. 

Referat af 19. november 2020 godkendt 

2 Indhold på hjemmesiden 

• Hvordan sætter vi den 
nye hjemmeside i 
drift 

Indholdet på den nye hjemmeside gennemgået. Der mangler stadig 
en del punkter at blive udfyldt. Marianne og Tom står for 
opdatering af hjemmesiden løbende. Kredsbestyrelsen vil launche 
den over for foreninger efter mødet med Gladsaxe Kommune om 
”Byens stemmer”. Aftalt at kredsformanden skal lave et oplæg til 
et nyhedsbrev om den nye hjemmeside. 

3 Status på kredsens fælles 
dokumentarkiv – Rushfiles 

• Hvad lægger vi op på 
Rushfiles 

Kredsen skal selv bestille Rushfiles. Tom kontakter Rushfiles for at 
bestille programmet. Hvis ikke Tom selv kan sætte det op, 
kontakter vi Rune fra Hf. Carl Nielsens Minde for hjælp. 

4 Årsregnskab 2020 Behandles på kommende møde 

5 Økonomisk status pr. dato Behandles på kommende møde 

6 Nyt fra forbundet 

• Eksklusionssag 

• FU møde 

Eksklusionssag: I Hf. Carl Nielsens Minde har der været en 
eksklusionssag, først i fogedretten, hvor foreningen vandt. Den 
blev anket af haveejer til Landsretten. Kendelsen i Landsretten 
lyder på, at beslutningen om eksklusion er af indgribende karakter 
for medlemmet og da bestyrelsen ikke var fuldtallige 9), som 
vedtægterne foreskriver, (men 8, da et medlem netop var trådt 
ud), finder Landsretten ikke, at der er tale om en gyldig beslutning. 
Derfor ophæves eksklusion af medlemmet.  
Dommen kan ses på Kolonihaveforbundets hjemmeside under 
”Domme”. Der er desuden udsendt nyhedsbrev fra 
Kolonihaveforbundet til alle haveforeninger om fremover at være 
opmærksom på, hvordan antallet af bestyrelsesmedlemmer er 
beskrevet i vedtægterne, samt hvad der kan gøres for at 
haveforeninger ikke fremover kommer i samme situation.  
FU møde: Kolonihaveforbundets FU-udvalg har besluttet at 
udskyde kongressen 2021 til september 2022. 

7 Overdragelse og vurdering, 
bilag fra Carl Nielsens Minde 

Bilaget fremlagt af Marianne Frederiksen. Bilaget taget til 
efterretning.  

8 Nyt fra Herlev Kommune 

• Økonomi- og 
Planlægningsudvalget
, punkt 33 og 36 

Referat fra Herlev Kommune Punkt 33 og 36: 
(https://dagsordener.herlev.dk/vis?id=bf60b3dc-c82e-4634-bc27-
01610229dbe4) 
Punkt 33: Forslag til lokalplan 128 om ny Genbrugsstation 

https://dagsordener.herlev.dk/vis?id=bf60b3dc-c82e-4634-bc27-01610229dbe4
https://dagsordener.herlev.dk/vis?id=bf60b3dc-c82e-4634-bc27-01610229dbe4


 
Punkt 36: Implementering af indsamlingsordninger for 10 
affaldsfraktioner 
 

9 Nyt fra Gladsaxe Kommune 

• Miljøudvalget, punkt 
3, 4 og 5 

Referat fra Gladsaxe Kommune Punkt 3, 4 og 5 
https://dagsordener.gladsaxe.dk/vis?id=03ca548a-f484-412e-957c-
eb763c632082 
Punkt 3: Afrapportering 2020 og Handleplan 2021 for kommunens 
affaldsplan perioden 2015 – 2024 
Punkt 4: Ti affaldsfraktioner – Status og muligheder 
Punkt 5: Status på hjemtagning af affaldsindsamling 

10 Herlev kommunes aktuelle 
initiativer i forbindelse med 
”Lovliggørelse af 
kolonihavebebyggelse” 

Herlev kommune har igangsat projektet opfølgning på store 
bebyggelser jf. Lokalplan 114 for Hf. Islegaard. 
https://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/lokalplanid/941562
5 
Forvaltningen sender breve til ejere om lovliggørelse i hendhold til 
lokalplanen 

11 Vurderingsreglerne, 
tagudhæng i Gladsaxe 
Kommune. (50 cm) 

Byggesagsforvaltningen i Gladsaxe Kommune har oplyst, at et 
tagudhæng op til 50 cm ikke regnes med i antal af kvadratmeter. 
For byggeriet. Efterfølgende har Teknik- og Miljøforvaltningen i 
Herlev Kommune oplyst at de heller ikke beregner et udhæng på 
op 50 cm med i antal af kvadratmeter for hovedhuse. For 
småbygninger er det 25 cm. 

12 Kommende møder 15. april 2021 – Kredsbestyrelsen holder kredsmøde 
22. april 2021 – Repræsentantskabsmøde i Hovedstaden Midt 
13. maj 2021 – Reserveret for møde med erfarne vurderingsfolk 
16. maj 2021 – Reserveret dato for Vurderingskursus for nyvalgte 
27. maj 2021 – Kredsbestyrelsen holder kredsmøde 
24. juni 2021 - Kredsbestyrelsen holder kredsmøde, med 
afslutning. 
NB. Pga. corona-situationen er de ovenstående møder med 
deltagere udefra blevet flyttet til senere tidspunkter. Se 
hjemmesiden for yderligere info.  

13 Eventuelt Ingen bemærkninger 

Kredsbestyrelsen 

https://dagsordener.gladsaxe.dk/vis?id=03ca548a-f484-412e-957c-eb763c632082
https://dagsordener.gladsaxe.dk/vis?id=03ca548a-f484-412e-957c-eb763c632082
https://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/lokalplanid/9415625
https://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/lokalplanid/9415625

