
Referat af kredsmøde 3/2-2022 

Alle medlemmer af kredsbestyrelsen er mødt op 

1. Ingen medlemmer fra foreningerne er mødt op 

2. Sagsbehandling af indkomne mails til kredsbestyrelsen fra medlemmer i perioden 8/12-21 til 3/2-22 

3. Det fremtidige arbejde i kredsbestyrelsen: 

• Kasserer arbejder i øjeblikket med at gennemgå regnskabet for 2021 

• Videregivelse af informationer om beslutninger fra Kolonihaveforbundet, for at skabe involvering og 

medbestemmelse. 

• Dialog om det politiske niveau der vedkommer kolonihaverne og det der rør sig hos medlemmerne 

• Der har været møde i Miljø udvalget, hvor Anen Cameron deltager 

• Anne har modtaget resultat af spørgeskema undersøgelse og den er udleveret til kredsbestyrelsens 

medlemmer 

4. Dialog i kredsbestyrelsen om punkt 3: 

• Der udtrykkes fra kredsens side ønske om at der arbejdes med miljø og bæredygtighed, samt 

vedligeholdelse af nuværende huse. 

• For at skåne miljøet 

• Optimering af affaldsordninger, sortering af affald med bidrag fra alle medlemmer 

• Udnyttelse af ressource, herunder brug af regnvand til vanding, evt. skyl til toiletter. 

• Solceller på taget for at udnytte solenergien 

• Der kan arbejdes med større genbrug af møbler og inventar. 

• Bytning af stauder, samt viden om økologisk havebrug 

• Vidensdeling på møder og oprettelse af miljøgrupper i haveforeningerne 

• Afholdelse af foredrag for medlemmer i haveforeningerne om biodiversitet og anlæg af vilde 

havestykker 

• Understøttelse af FNs verdensmål 

5. Diverse 

• Som kreds ønsker vi at gøre medlemmerne opmærksomme på os som kreds. 

• Det kunne evt. foregå ved salgsmøderne med nye medlemmer 

• Kredsbestyrelsen skal til næste møde kigge på spørgeskema undersøgelse fra forbundet, og dennes 

indhold 

• I kredsbestyrelsen skal vi på næste møde have en dialog om kongressen som afholdes september 

2022 i Ålborg 

• Kredsbestyrelsen modtog desuden beslutningsforslag nr. B 79, fremsat af Danske Folkeparti med 

overskriften "Om bekæmpelse af ulovlig helårsbeboelse" i kolonihaver. 

 Afbud fra Erik til næste kontortid. 

 Referat. Anne Birk 


