
Kredsbestyrelsens beretning ved formanden d. 4. marts 2019. 

 

 

Kredsmøder: 

I det forløbne år har vi afholdt 5 ordinære og 1 ekstraordinært kredsmøde. 

Det ekstraordinære kredsmøde omhandlede 100-års jubilæum. Her besluttede vi at det skulle afholdes i 

Granly.  Jeg kan lige nævne at der var ca. 500 deltagere og dagen var en stor succes. 

Vi har haft en god dialog i kredsen om hvordan vi fremadrettet får mest ud af vores møder. Her har vi talt 

om at blot have 3 kredsmøder og 2 temadage. Disse temadage skal indeholde noget der har gavn for os alle 

sammen i kredsen. Det kan f.eks. være konflikthåndtering. Til disse temadage vil det være hele bestyrelsen 

fra samtlige foreninger der vil være inviteret.  

Kloakering:  

Der er intet nyt vedr. kloakering efter sidste repræsentantskabsmøde. Kommer der nyt vil vi informere 

herom.  

Vurderinger:  

Vi har siden sidst afhold vurderingskurser så vi sikrer os at vi har nogle veluddannede vurderingsfolk.  

Vi har haft 3 ankesager i kredsen. 

KHF har over vinteren fået opdateret deres vurderingssystem, det skulle igen fungere optimalt.  

Kongres:  

Dette bringer mig videre til Kongressen der blev afholdt i Odense.  

Formanden Preben Jacobsen blev genvalgt og der blev valgt ny næstformand som blev Peter Rønning Bæk. 

Højdepunkterne fra kongressen: 

 Ændringer af standard lejekontrakter, gældende nyttehaver hvor det er et krav at de har en 

brandforsikring.  

 Persondata forordningen: Der skal fremover oplyses til nye medlemmer hvad haveforeningen har 

og gemmer af oplysninger på haveejeren. 

 Vurderings regler kom der nogle ændringer til. De fremgår af vurderingssystemet.  

 Forslag om KHF vil køre de retssager der omhandler beboelse i kolonihaver i over vinteren. Det vil 

KHF ikke. De vil i løbet af 2019 kontakte diverse kommuner og få dem på banen.  

*Vinterovernatning. Nogle kommuner har ansat folk til at kontrollere om der er nogen der bor i deres 

kolonihaver om vinteren, samt at nogen er sat til at kontrollere om haveejere overbebygger. Lad os ikke 

håbe at det kommer så vidt her i Roskilde kommune, men at vi selv kan finde ud af at overholde reglerne. 

 

 



KHF: 

Der er kommet en nyhedsmail omkring om vores varige kolonihaver er i fare. 

KHF følger vil følge denne lovprocessen tæt og kræve garantier. Det kræver en ændring af den nuværende 

lovgivning at flytte de varige kolonihaver. Derfor er der særligt fokus på lovgivningsprocessen, som følges 

for at sikre, at de forskellige partier afgiver klare løfter om, at eventuelle ændringer skal ske med stor  

forståelse for de enkelte kolonihaver. De vil sikre sig, at frivillighedselementet ikke fjernes, når udspillet skal 

forhandles på plads efter valget.  

KHF opfordre Folketinget til at værne om landets kolonihaver og vores kulturarv, når hovedstadsudspillet 

skal forhandles på plads. 

Over havelågen:  

Vi har valgt kun at lave Over Havelågen 1 gang om året.  Vi har oplevet at der ikke kommer de store 

nyheder fra foreningerne og derfor er det ændret til en gang om året. Hvis man ønsker at vide mere om de 

forskellige foreninger er der jo mulighed for at besøge deres hjemmesider.  

 

Til sidst vil jeg sig mange tak for godt samarbejde til alle gennem det forgangne år. 

 

     På kredsbestyrelsens vegne  

     Selina K. Ullergaard, kredsformand 


