
Referat af kredsmøde den 3. marts 2022 

Alle til stede. 

1. En bestyrelse fra en Herlev er fremmødt, der var dialog om deres 

kommende generalforsamling. 

 

2. Siden sidst 

Tom har været til møde i forretningsudvalget. 

Efter respons fra flere medlemmer til Kolonihaveforbundet om ordlyden 

i nyheds mail der skulle sendes rundt til bestyrelser om at forenings 

medlemmer ikke kunne kontakte forbundet. 

Nu er det ændret til at forenings medlemmer kan gå til egen bestyrelse 

eller til kredsen, samt at foreningsbestyrelserne kan kontakte jurister via 

mail. 

Der skal ansættes en ny leder i forbundet og dette overlades til et 

rekrutteringsfirma efter ønsker om kvalifikationer fra 

forretningsudvalget. 

Forbundet har lavet en miniguide til Kongressen, som er udsendt til 

foreningerne. 

3. Vurderingskurser. 

Vi søger om lokaler i Herlev medborgerhus. 

Anne Birk undersøger datoer og ledige lokaler. Til næste gang. 

Lokale er ledigt den 25/6 og aftale med medborgerhuset er videregivet 

til Tom. 

4. Planlægning af kommende møder.   

Budgettet blev gennemgået og vi forventer at gennemgå det på næste 

møde den 17/3. 

Planlægning af erfaringsmødet den10/3. Deltagelse i mødet betragtes 

som det årlige op kvalifikations møde for vurderingspersoner. 

  

  



5. Planlægning af Rp mødet den 21/4. 

 

6. De kommende møder: 

Der skal arbejdes med Kredsens profil og en dialog med medlemmerne 

og bestyrelser i kredsen.  

 Om hvad de ønsker af kredsen skal bistå dem i. 

7. Miljørapporten 

Separeret kloakering af regnvand i Gladsaxe Kommunes kloaker. 

Der har været tvivl om at kolonihaverne er indbefattet planen om at 

Gladsaxes spildevand. 

Der står på hjemmesiden om spildevandsplanen 2020 at regnvand skal 

skilles fra kloakvand i alle ejendomme. Dog undtages kolonihaver. 

Alle kolonihaver skal i slutning 2025 være tilsluttet kloaknettet. 

Fra Miljøafdelingen meddeles det: 

At kolonihaver ikke er omfattet af separeret regnvandskloak, dog skal 

hver enkelt husejer/lejer sørge for at beholde deres regnvand på deres 

grund og undlade at sende regnvand videre til deres naboer. Dette er et 

påbud. 

Dette gøres fx ved at etablere regnvandsbede, plantning af træer, 

faskiner i haverne og at minimere flisearealer. 

Se deklaration og spildevandsplan 2021. 

 

8. Vi nedsætter en gruppe der arbejder med kredsens profil. Vi henvender 

os især til nye medlemmer ved salg af kolonihaverne. 

Hvad kan kredsen gøre for nye? Hvad har I brug for? 

  



 

Notater fra erfaringsmødet den 10/3. 

Ca. 40 personer mødte op til mødet. 

Gennemgang af sidste nye indskærpelser fra VUU-udvalget. Deltagerne 

på mødet blev enige om det opdaterede dokument som bliver benyttet i 

forbindelse med vurderingsarbejdet i kredsen. 

Der var som altid en stor spørgelyst blandt deltagerne om vurderings 

aspekter som kredsformanden svarede på, sammen med kredsens 

vurderings instruktører som også hvert år deltager på kursus i regi af 

VUU-udvalget. 

 

Referent: Anne Birk 

 

 


