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Beretning fra kredsbestyrelsen for året 2018 

 

Velkommen til årets repræsentantskabsmøde i Hovedstaden Midt, nu med tilnavnet 

Kreds 4 som blev vedtaget vi skulle genindføre i forbindelse med kongressen den 14-

15 september 2018 i Odense. 

Hvad er der så sket i 2018. Ja, der kom en ny lejekontrakt med Gladsaxe Kommune 

for de foreninger som ligger på lejet jord. 

Lejekontrakten trådte i kraft den 1. januar 2019. I denne lejekontrakt var der et 

punkt som at alle foreninger (Voldly, Mosehøj, 4. Juli, Skrænten, Fælles Eje, 

Samvirke og Tornhøj) havde til fælles, nemlig at de skulle fremsende et notat eller 

skriv senest 1. juni 2019 om hvorledes foreningerne ville sikre et projekt for 

spildevand (kloak), som skulle udføres inden 2023. 

I løbet af året kom der indvendinger fra flere foreninger, med ønske om, kredsen 

skulle kunne ansøge kommunen om en udsættelse til efteråret 2019, det har 

Gladsaxe Kommune imødekommet, så foreningerne har sæsonen 2019 til at få et 

notat på plads, om, - hvad man ønsker, at gøre i den enkelte forening. 

I Herlev Kommune har Islegaard fået en Lokalplan, og efter at have været dirigent i 

Hovedstaden Syd, Kreds 1 den 24. april 2019, så er det nu efterfølgende nok en god 

ting, for når jeg hører om hvilke problemer Forbundet har med Københavns 

Kommune, så kan jeg kun sige ”Hvis ikke man har en deklaration eller en lokalplan” 

så er man i dag omfattet af hele ”Bygningsreglementet 2018” og skal overholde alle 

bestemmelser i reglementet. 

Det betyder lige nu, at Nyvang og Klausdalsbro reelt ikke har nogle regler, for alt er 

ulovligt, i forhold til lejekontrakten og hvad der ellers var aftalt med Københavns 

Ejendomme under Københavns Kommune, for TMF skal først finde deres ben, at stå 

på, for det er dem der har ansvaret for byggeri i kolonihaverne. 

Men, som sagt så har alle haver i Gladsaxe en deklaration, samt Islegaard en 

lokalplan og så er de langt hen af vejen ikke omfattet af, at skulle overholde alle 

regler i ”Bygningsreglement 2018”. 

Men, - mere om det på møder senere i 2019, når vi hører nyt fra forbundet som 

forhandler med Københavns Kommune. 
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På nuværende tidspunkt venter vi også på en ny lejekontrakt for Signalhaverne, men 

Byrådssekretariatet bliver rykket af forbundet med mellemrum, men intet nyt kan 

berettes herfra. Der sker ikke noget på denne side af valget. 

I 2018 blev der også skiftet godt ud i kredsbestyrelsen, ved at Karin Søemod og Aase 

Jessen valgte at træde ud efter mange år. I stedet blev Anne valgt som kasserer, og 

Erik Hansen og Henrik Hansen blev valgt ind i kredsbestyrelsen. Som i kan se af 

dagsorden så er der en ledig plads i kredsbestyrelsen, som mangler at blive udfyldt 

efter besked fra Henrik Hansen om at han ikke ønsker at genopstille. 

I det daglige er der ikke så meget ”run” på kredskontoret, da megen af 

korrespondancen foregår via mail, og tak for det. Det letter arbejdet og når vi så er 

på kontoret om torsdagen i ulige uger, er der jo tid til at informere i 

kredsbestyrelsen om hvad der rører sig i verden, når ikke der kommer nogle og 

besøger os så tit. 

Kredsen vil dog godt opfordre til at der meldes ud i foreningerne, at der altid er en 

åben dør for medlemmerne af foreningerne til at komme forbi kredskontoret og få 

en snak, få vejledning om kolonihaver. 

Efter RP-mødet i 2018 blev kredsens delegerede indmeldt til forbundet, og da 

dagsorden blev sendt ud i august 2018 indkaldte kredsen til et forberedende møde 

om de mange kongresforsalg, som så blev gennemgået og der blev fundet fælles 

fodslag fra Hovedstaden Midt om hvad vi ville stemme. 

Der var rigtig mange forslag til kongressen, og det er der hver gang. Et enkelt forslag 

om ”Ankeudvalg” faldt med absolut minimum, nemlig 1 stemme, det var jeg 

personligt ked af, for jeg tror at det havde været godt med en ankeorganisation, lige 

som de har i andre organisationer, Men vi kæmper videre for at forslaget kommer 

op igen på kongressen i 2021 som holdes i Aalborg, og lige nu er der forslag fremme 

om at København (kreds 1) bliver vært i 2024. 

Der deltoger 117 delegerede ud af 124 mulige ved kongressen i Odense og jeg tror 

vel godt, at jeg på vegne af de deltagende fra Hovedstaden Midt kan sige, så havde 

vi nogle hyggelige dage i Odense. 

Det eneste minus ved kongressen var at mange stemte helt Rasmus modsat ved 

kongressen end i forhold til det de havde stemt på sidste HB møde inden 

kongressen. 
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Som vanligt afholdt Hovedstaden Midt en juleafslutning på Herløv Kro for 2 

repræsentanter fra hver forening, for det store arbejde der gøres i både 

foreningerne og kredsen i løbet af året. Spørgsmålet er, er det noget som vi 

fortsætter med, eller skal vi tilbage til kredskontoret? Alt efter hvordan vi 

fortsætter, vil der altid være et indlæg fra Kredsformanden om hvad der er sket i 

den sidste del af året, inden foreningerne lukker ned. 

Tillykke til de foreninger som i 2018 har afholdt runde fødselsdage eller jubilæum. 

Så ingen nævnt, så ingen glemt – men et er sikkert, at hvis man inviterer kredsen så 

vil der mulighed for at kredsen kommer, og der vil altid være en gave fra kredsens 

side til foreningen, Så vi vil opfordre til at invitere. Det er også muligt, at kredsens 

fane kommer forbi til festlige arrangementer, eller til de sørgelige arrangementer 

hvis familien ønsker fanens tilstedeværelse. 

Hvad er der så sket i 2019 og vil ske fremover: 

Vi skal snart have folketingsvalg, så indtil det er overstået, så kommer der ikke noget 

oplæg til lejekontrakt for Signalhaverne. 

I 2018 og her i 2019 har Erhvervsstyrelsen arbejdet på det lovforberedende arbejde 

til en ny kolonihavelov. Hvorfor har de så det, jo regeringen har i flere år haft et mål 

om at ændre ”Fingerplanen” – den er nu godkendt her i 2019.  

Så kom regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Københavns Kommune med et 

oplæg til ”Hovedstadsplanen 2030”, hvor der skulle bygges 200.000 boliger, med 

opførelsen af Lynetteholmen, samt en ny ø ud for Hvidovre. Men de 2 områder, er 

jo ikke nok så her kom ”Kolonihaveloven” igen i spil i forhold til ”varige kolonihaver”, 

for vest egnens kommuner er ude efter kolonihavejord langs den nye letbane i 

relation til stationsnærheds princippet for den kommende letbane. Det kan komme 

til at betyde noget for kolonihaverne langs den kommende letbane i Gladsaxe, 

Herlev, Rødovre og Brøndby. 

Eneste lyspunkt i dette lige nu, er at i udkastet som er sendt ud, står der ”at 

flytningen” af kolonihaver skal være frivilligt ”hvis foreningen” vil, men det står der 

vel kun til efter et valg, så kan politikkerne vælge at pille det ud igen. 

Kolonihaveforbundet og forbundets FU har nedsat en styregruppe, som meget i 

hærdigt i de kommende måneder inviterer politikkerne ud i kolonihaver i 

København for at præsentere dem for det grønne rum og hvilke samfundsmæssige 

ting som kolonihaverne løser (her tænker jeg på ”de skæve eksistenser som er i alle 
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foreninger”). Alle har vel læst sidst kolonihaveblad fra forbundet, hvor hele 

problematikken bliver vendt. Kredsen vender tilbage med mere nyt i løbet af 2019, 

når jeres kredsformand hører mere nyt som medlem af styregruppen.  

Hele problematikken er ikke kun et københavner problem, for hvis de ændrer loven, 

så kommer ”varige kolonihaver” også på spil i hele Danmark. Herunder alle større 

byer i hele Danmark vil blive omfattet. 

Derfor er Kolonihaveforbundet også kommet på de sociale medier, nemlig Facebook 

med siden ”Kolonihaveforbundet – Bevar kolonihaverne” – som jeg kun kan 

opfordre jer til at melde ud til jeres medlemmer, så vi kan lægge pres på politikkerne 

inden næset valg, om at de skal lade princippet i loven om ”varige haver” blive 

stående uden at give kommunerne mulighed for at nedlægge haverne. 

At de skal lade sætningen ”om et frivillighedsprincip” være gældende fremover, for 

ellers nedlægger de lokale politikkere bare alle de grønne kiler vi har i Hovedstaden 

Midt’s område. For politikkerne kan jo se kroner i at sælge jorden til 

ejendomsudbydere, som så bygger boliger på samme jord, som ikke er ”for alle” 

som princippet er gældende i en kolonihave. 

 

På vegne af Kredsbestyrelsen, 25/4-2019 

Tom Atkins 

  


