
 

 

Referat af kredsbestyrelsesmøde af 8. oktober 2020 – kl. 19 - 21 

 

Dagsorden punkt Kredsbestyrelsens konklusion 

Henvendelse fra Fælles Eje om 
lejekontraktforlængelse 

Kredsen vil indbyde foreningerne, Skrænten, Fælles Eje, Samvirke, 
Tornhøj, 4. Juli, Voldly og Mosehøj til at fælles møde om kloakering til 
afholdelse den 5. november 2020, men efterfølgende ønskede Fælles 
Eje ikke et møde, førend vi ved om at foreninger er med på 
kloakering, så lejekontrakten kan forlænges med op til 10 år 

Nyhedsbrev fra 
kolonihaveforbundet 

Kredsen stiller spørgsmål til hvem/hvilke kredse der ikke har lavet en 
databehandleraftale. Det har Kreds 4. 
Kontingent i 2020 er kr. 323,50 til Kolonihaveforbundet + kontingent 
til kredsen på kr. 80,00 pr. medlem. 
Kredsen skal kigge på betalingsfristen på kontingenterne i 
vedtægterne, pt. opkræves de pr. 1. juni og pr. 1. december. 
Kredsformanden skal lave et oplæg til ændring af vedtægterne vedr. 
kreds kontingentet 

Møde i Købs- og Salgsudvalget El-attesten skal være af en bestemt type som besluttet af 
Sikkerhedsstyrelsen. Kredsen skal komme ny indstilling til ændring af 
kredsens vedtægter i forhold til El-attest fra Sikkerhedsstyrelsen. 

Ny lejekontrakt for 
Signalhaverne 

Kredsbestyrelsen har gennemgået kontrakter og der er ingen 
yderligere kommentarer. Forhandlingen er i proces, i samarbejde med 
Ditte fra Kolonihaveforbundet. 

Hjemmesiden Kredsbestyrelsen er enige om at den ikke er optimal og skal 
videreudvikles, evt. ved at lave en hel ny hjemmeside. 
Kredsbestyrelsen kom frem til følgende: 

 Marianne vil gerne være redaktør 

 Siden skal bruges mere aktivt 

 Siden kan indeholde FAQ, med generelle spørgsmål og svar 
som er gældende for Hovedstaden Midt, Kreds 4 

 Vi vil lave en velkomstfolder til nye medlemmer 

 Lade os inspirere af f.eks. Hovedstaden Syd 

 Marianne laver gerne et oplæg til mødet den 19. november 

 Opdatere kredsens kontakt oplysninger på Dialognet 

 Lav en kredsmail til hver i kredsbestyrelsen, hvis der er 
interesse for det. 

Planlægning af møder i kredsen 
for 2020 og 2021 

Julemøde 26. november med 2 repræsentanter fra hver forening, med 
information fra kl. 17:30 og spisning fra kl. 18:30 – Det er dog AFLYST 
grundet Corona restriktionerne. 

 4. februar 2012 – Kredsbestyrelsen holder bestyrelsesmøde 

 21. februar 2021 – Vurderingskursus for nye vurderings 
personer fra foreningerne. 

 18. marts 2021 – Kredsens årlige erfarings møde for 
vurderingspersoner som har været på kursus, er 
kompetencegivende 



 
 15. april 2021 – Kredsbestyrelsen holder bestyrelsesmøde 

 22. april 2021 – Repræsentantskabsmøde i Hovedstaden Midt 

 16. maj 2021 - Vurderingskursus for nye vurderings personer 
fra foreningerne. 

 27. maj 2021 – Kredsbestyrelsen holder bestyrelsesmøde 

 24. juni 2021 - Kredsbestyrelsen holder bestyrelsesmøde, med 
afslutning 

Vurderingskurser i Hovedstaden 
Midt 

 21. februar 2021 

 16. maj 2021 
 

 Erfa møde for erfarne vurderingsfolk – 18. marts 2021 

Ny fælles mail til kredsen Kredsen har besluttet at oprette en ny fælles mail til kredsen, som alle 
kredsbestyrelses medlemmer kan tilgå og svar på spørgsmål. Dette 
punkt er knyttet sammen med punktet ”Hjemmesiden” 

Hvordan kommer vi videre med 
de 2 vedtagne forslag fra RP-
mødet 

a. Kredsen intensiverer indsatsen med at informere 
medlemsforeninger løbende, bl.a. med info fra 
Kolonihaveforbundet, kommune, 
kredsbestyrelsesmøder m.v. 

b. Kredsen tager initiativ til at fremme muligheder for 
dialog, erfaringsudveksling og vidensdeling mellem de 
enkelte haveforeninger i kredsen. 

 
Opmærksomheds punkter til 2020/2021: 

i. Infomøder indkaldes ad hoc. 
ii. Tom laver oplæg til nyhedsbrev 

iii. Punkt b skydes til næste møde 
iv. I snak om fællesskabet med foreningerne 

 

Arbejdsfordeling i kredsen Marianne Frederiksen – Ansvarlig for at opdatere hjemmesiden 
Erik Hansen – Ansvarlig for havepræmieordningen i 2021 
Anne Cameron – Ansvarlig for den nye kredsmail, når den er oppe og 
køre 
Miljø tiltag – Kredsen arbejder på at få en miljøprofil 

Gennemgang af 
spørgeskemaresultatet fra NeXT 
Puzzle 

Der er et kæmpe spring fra foreningsbestyrelserne og til kredsen 
Fællesskabet i foreningerne ligger ikke øverst i ønsket fra 
medlemmerne. 

Eventuelt Få opsat et møde med Herlev Kommune om affald. Noget med kun en 
container. Kan foreningerne får flere typer containere. 
På næste møde den 19. november 2020 skal vi drøfte oplæg til en 
folder fra kredsen 

Kredsbestyrelsen 


