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Beretning fra kredsbestyrelsen for året 2019 

 

Velkommen til årets repræsentantskabsmøde i Hovedstaden Midt, Kreds 4. 

Hvad er der så sket 2019.  

På årets repræsentantskabsmøde i 2019 blev kredsformanden genvalgt for 2 år. Der 

blev valgt et nyt medlem i kredsbestyrelsen, Anne Birk fra Hf. Fælles Eje og at Erik 

Hansen fra Hf. Mirabelle blev genvalgt for 2 år. Vi siger i dag farvel til Karsten 

Hansen Hf. Klausdalsbro, som har valgt at træde ud af kredsbestyrelsen efter 12-13 

års virke. 

Hvad ellers er der sket i 2019. 

Kredsbestyrelsen indførte nye åbningstider i 2019, åbent hver anden torsdag i ulige 

uger fra kl. 18:30 til 20:00 for personlig henvendelse, og der er stadig mulighed for 

skriftlige henvendelser til mailen kredsformand@hovedstadenmidt.dk. Det er ikke 

altid at der kommer besøg på kredskontoret, men så nyder vi samværet og de 

sociale relationer. 

I 2019 har kredsformanden deltaget i det nye ”Organisationsudvalg” som blev sat i 

værk efter kongressen i 2018, der har været arbejdet ud fra en nedskrevet 

formålsparagraf, med følgende ordlyd: ”Formålet med organisationsudvalget er at afdække 

organisatoriske udfordringer i alle led af Forbundet og søge en demokratisk fornyelse, som kan tegne 

fremtiden for os alle.” 

Kommissoriet for udvalget ligger under ”Organisation-Udvalg-Organisationsudvalg-

Medlemmer og arbejdsområde-Kommissorie” på Kolonihaveforbundets 

hjemmeside. 

Undervejs blev det besluttet at det var nødvendigt at have eksterne konsulenter til 

at hjælpe. Efter en gennemgang af de eksterne konsulenter af en lille undergruppe, 

blev NEXT PUZZLE valgt som konsulenter, som skal hjælpe frem til kongressen og i 

tiden efter, for at sætte det i værk som besluttes på den kommende kongres i 2021. 

Lige nu er medlemsundersøgelsen som er iværksat af NEXT PUZZLE forlænget indtil 

31. august 2020, så i kan nå at være med endnu, hvis I ikke allerede har udfyldt 

spørgeskemaet. Se mere på www.kolonihaveforbundet.dk 

mailto:kredsformand@hovedstadenmidt.dk
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Havebladet som udarbejdes af Kolonihaveforbundet sendes som altid ud til alle 

medlemmer via post. Det nye er at medlemmerne selv kan gå ind via forbundets 

hjemmeside og framelde sig, der er en checkboks, hvor fluebenet fjernes, hvis man 

ikke ønsker det fysiske blad. Det er også muligt for medlemmet at logge sig ind på 

hjemmesiden og læse havebladet via egen skærm. 

Kongressen 2021 bliver afholdt i Aalborg, og det er i Hovedbestyrelsen besluttet at 

kongressen i 2024 afholdes i København. 

Lovliggørelser af kolonihaver har i 2019 og tidligere været et varmt emne, I Hf. 

Islegaard arbejder de utrætteligt med at få haverne lovliggjort inden havesalg. Der 

er andre foreninger i Hovedstaden Midt som også er inde på samme vej, men de 

foreninger som har startet det op, har ikke meldt til kredsen er det er den proces 

man er startet op på. 

I Kreds Odense, har de over en del år været i gang med nye lokalplaner og derved 

lovliggørelse. Processen er næsten gennemført og der sendes påtaler og ophævelser 

ud til de få haver som efter utallige rykkere ikke har lovliggjort. En enkelt forening 

har været helt uden for pædagogisk rækkevidde, da de ikke ville noget som helst, de 

ville bare passe sig selv. 

I Københavns området er den store spiller Københavns Kommune, som også har 

barslet lovliggørelse, forhandlingerne foretages af Kolonihaveforbundet i 

samarbejde med Kreds 1. Indtil videre er der ikke noget nyt, da Københavns 

Kommune internt skal have styr på, hvem der har ansvaret for hvad. Det er et 

mellemværende mellem Københavns Ejendomme og Teknik- og Miljøforvaltningen. 

Tilkøbsydelser i forbundet: Her valgte HB at nedlægge følgende: 

Foreningsservice – Sag, Tinglysning, Eksklusion/Ophævelse, juridisk og kolonifaglige 

støtte ved retssager. Grunden er at der var for dårlig økonomi at tilbyde de ting, 

uden at kontingentet skulle sætte betydeligt op, eller at ydelsen skulle koste 

betydeligt mere. 

I dag har forbundet så følgende tilkøbsydelser: Økonomi, Forsikring, 

Vedtægtsgennemgang og tastning af rettelser i foreningsportalen. 

I 2019 brugte Kolonihaveforbundet og herunder kredsformanden en del tid og møde 

på at bearbejde politikerne i forhold til Kolonihavebevægelsen, der blev afholdt 

møder og besøg med folketingspolitikere i foreninger i hele landet. Et positivt 
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udkomme fra disse møder med politikerne, var at de alle var positive over for 

kolonihaver, og mener at der skal være plads til dem fremover. 

El-forsyningsloven, ny lov besluttet af folketinget, kan betyde at udlejer modtager 

elregninger, hvis et nyt medlem ikke har tilmeldt sig efter at have købt en have. Tit 

afmelder sælger sig bare og melder ikke navn på ny ejer. Så er problemet der. Indtil 

videre har vi erfaret et par sager i Gladsaxe Kommune, og her sender kredsen 

beskeden fra kommunen direkte til bestyrelsen, og så er det bestyrelsens ansvar at 

der bliver taget aktion på det. 

Konflikthåndering er nu en mulighed, kontakt ”Center for Konflikthåndtering”, hvor 

kolonihaveforbundet har lavet en rammeaftale, der er 10% rabat på de normale 

takster. 

Foreningsportalen, i dag har kredsen ikke adgang til oplysninger om medlemmer i 

jeres forening. Kredsen har kun adgang til at se foreningens bestyrelsesmedlemmer 

og foreningens vurderingsudvalg. Det er dog muligt for kredsen at indgå en 

serviceaftale med hver enkelt forening og derved få adgang til data. I tilfælde hvor 

en hel bestyrelse fratræder kan kredsen få adgang til medlemsdata for indkaldelse 

til ekstraordinær generalforsamling og kun indtil der er valg en ny bestyrelse, som 

overtager ansvaret for foreningen. 

Det var nogle af de vigtigste emner som har været oppe på FU møderne i 

Kolonihaveforbundet i 2019. I forhold til HB-møderne vil jeg ikke trætte jer med de 

samme indlæg, samt dem som ikke har taget med i denne beretning. Men I kan altid 

finde referaterne fra HB-møderne på forbundets hjemmeside under: ”Organisation-

Udvalg-Hovedbestyrelse-Referater-Referater 2019”. Her findes referater for 

perioden 2015-2020. 

 

På vegne af Kredsbestyrelsen, 27/3-2020 

Tom Atkins 

  


