
Referat af kredsmøde den 17/3 2022 

Afbud fra Erik Hansen. 

 

1. Sagsbehandling af indkomne sager. 

En repræsentant fra en bestyrelse i Kredsen mødte op med en problemstilling om 

vurderinger, samt andre spørgsmål relateret til foreningen. 

Sagsbehandling af indkomne mails. 

 

2. Afholdelse af erfaringsmøde for vurderingsfolk og vurderingskurser er planlagt 

Torsdag den 10/3-22 - Invitationer er udsendt til foreningerne 

Den 26/3 2022 vurderingskursus – er udskudt 

Den 24/4 2022 eller 28/5 vurderings kursus er udskudt 

 

3. Afsnit om bæredygtighed fra sidste møde. 

Man må godt benytte regnvand til toiletskyl og vaskemaskiner, (ifølge Miljøstyrelsen) blot 

skal der søges om det via Gladsaxe eller Herlev Kommune 

Skal installeres af autoriseret VVS-firma. 

Notat fra Gladsaxe kommune angående farligt affald er sat på hjemmesiden. 

 

4. Repræsentantskabsmøde i Hovedstaden Midt/kreds 4 afholdes torsdag den 21/4 2022 

kl.19. Indkaldelse til mødet udsendes. 

Der serveres Sandwich fra kl.18.30 til fremmødte 

5. Miljørapporten fra Kolonihaveforbundet som medlemmerne har svaret på vil kredsen 

arbejde med på et kommende møde, da der på dette møde ikke var nok tid til at 

behandle indholdet. 

 

6. Vigtig meddelelse fra Kolonihaveforbundet om juridisk rådgivning i fremtiden. 

For at sikre en bedre sagsfremstilling fremover hvor alle får fyldestgørende svar der 

tilgodeser lokale forhold, har hovedbestyrelsen truffet følgende beslutning: 

Haveforenings medlemmer der har juridiske spørgsmål skal rette henvendelse til deres 

haveforeningsbestyrelse. 

Haveforeningsbestyrelsen kan sende henvendelsen videre til kredsen med kommentarer,  



Såfremt kredsen ikke kan svare på henvendelsen, kan kredsen sendes en forespørgsel 

til Kolonihaveforbundets jura afdeling for udtalelse. 

Det er senere blødet op, at forenings bestyrelser godt kan kontakte forbundets jura 

afdeling. Samt at når jura afdelingen svarer på henvendelsen, skal den lokale kreds 

informeres om svaret. 

Juratelefonen er hermed lukket for direkte sagsbehandling. Den vil blive blødet op, så 

forenings bestyrelser kan kontakte forbundet, hvor efter forbundet vil udfærdige et telefon 

nota som gemmes i forbundets journal system. 

 

7. Dialog om kredsens profil bliver udsat til én senere møde. 

 

8. Beslutningsforslaget fra Dansk Folkeparti som blev udleveret på sidste møde, har 

kredsbestyrelsen ingen kommentarer til. 

Referent Anne Birk 

 

 

 

 

 

 


