
Repræsentantskabsmødet tirsdag d. 10. marts 2020 

Formandens beretning.  

 

Kredsbestyrelsen  

Kredsmøder og temadage. 

I 2019 prøvede vi noget nyt i Kredsen, ved at afholde 3 kredsmøder og 2 temadage. Efter evaluering, må vi 

erkende 3 møder er for lidt. Vi kommer for lang væk fra hinanden, og det er jo netop fællesskabet og 

samarbejdet mellem foreningerne der er det vigtige og kernen i dette.  

Vi har derfor besluttet, at vi afholder 4 kredsmøder og en enkelt temadag om året. Kredsmøder - Januar, 

februar, august og november og temadagen i løbet af sommeren). 

Fællesvurderingsudvalg i Kredsen. 

Vi har i Kredsbestyrelsen også talt om et fælles Kredsvurderingsudvalg. Vurderingsudvalgets opgave er at 

bistå med vurdering i de foreninger som ikke kan få valgt et vurderingsudvalg. Udover normal vurdering 

skal Kredsvurderingsudvalg også bistå foreningerne med vurdering hvor der kan være tale om inhabilitet 

samt opsigelse sager.  

 

Hvilen – Dispensation for salg af haver til Hedehusene.  

Hvilen fik på Repræsentantskabsmøde i 2018, dispensation til at sælge haver til folk som bor i Hedehusene. 

Dispensationen udløb marts 2020. Hvilen fil blot solgt 3 haver til beboere i Hedehusene. På den baggrund, 

har det vist sig ikke være givtigt. Hvilen har kunne sælge deres haver til folk indenfor kommunen, og det er 

jo rigtig fint.  

 

FORS A/S – Ændre takster for tømning af samletanke.  

Vi fik i slutningen af året en information fra FORS om at taksterne for tømning af vores samletanke stiger 

voldsomt her i 2020. Kredsen henvendte sig til Kommunen (Klima & miljøudvalget) for begrundelse af den 

store stigning. 

 

Deres begrundelse er følgende: 



Taksterne for afledning af spildevand (kubikmetertakst og faste bidrag) blev fremlagt og godkendt på 

byrådsmøde den 13. december 2019 efter Betalingslovens §3, stk. 1. Takster for øvrige ydelser i relation til 

spildevand blev ikke fremlagt, da disse ikke skal godkendes i h.t. betalingsloven §3, stk. 3.  

  

Forvaltningen har spurgt FORS A/S om baggrunden for takststigningerne og FORS A/S har oplyst: 

  

”Tømningsordningen er en hvile-i-sig-selv-ordning, hvor indtægter og udgifter over tid skal udligne 

hinanden. Priserne fra tanktømningsfirmaets side er steget i forbindelse med, at tanktømningen har været i 

udbud, og de prisstigninger slår umiddelbart igennem på den pris, vi opkræver over for kunden.” 

  

Når en havelejer ønsker at etablere en samletank, sker det efter ansøgning og tilladelse fra Roskilde 

Kommune. Tilladelsen har flere vilkår, bl.a. krav til tankens indretning og placering, men også at tanken 

tømmes min. 2 gange om året, heraf en ved sæsonafslutning. Desuden skal regulativet for samletanke 

overholdes. 

  

Forvaltningen har den 24. januar 2020 i en konkret henvendelse oplyst, at der kan anvendes andre 

operatører end FORS A/S til tømning af samletanke, såfremt det sker på en række vilkår, som bl.a. sikrer, at 

tømningshyppigheden og at bortskaffelsen af spildevandet sker miljømæssigt forsvarligt.  

 

Vi spurgte samtidigt Kommunen om kloakering i vores kolonihaveforeninger. De oplyste følgende: 

  

Der er ikke budgetteret med udgifter til kloakering af havekolonierne, men anvendelsen af samletanke er, i 

forhold til spildevandshåndteringen, en miljømæssig tilfredsstillende løsning. 

 

Så ud fra deres svar, kommer der ikke kloakering som det ser ud nu.  

 

 

 

Kommunen - Fornyelse af vores lejekontrakter i 2024. 

 
Vi nærmer os med hastige skridt 2024 hvor vi skal have genforhandlet vores lejekontrakter med Roskilde 

kommune.  

 

I Kredsen har vi derfor besluttet at nedsætte et udvalg som skal stå for kontakten til Roskilde kommune.  

Dette er for at gøre kommunikationen enkel og ensrettet.  

Udvalgt bliver nedsat så vi står stærkere når vi skal genforhandle vores lejekontrakter. Udvalget kommer 

bl.a. til at kigge på brug af sociale medier, politikker, aviser og Kolonihaveforbundet. Dette er for at sikre at 

vi kommer hele vejen rundt.  

Vi ved at der vil dukke en masse spørgsmål op jo tættere vi kommer på forhandlingerne. Kredsbestyrelsen 

vil sørge for at informere jer hen ad vejen.  

 

 

Kolonihaveforbundet  

Nye regler for vurderingsfolk. 



Pr. 1. januar 2020 har Vurderingsfunktionen overtaget opgaven med at tildele/fratage rollen 

"Vurderingsmand" på haveforeningernes medlemmer. Det er derfor ikke længere muligt for de 

pågældende foreninger at administrere den rolle i Foreningsportalen. 

Det er nu et krav at de valgte vurderingsfolk som er valgt af de pågældende haveforeninger, skal sørge for 

at blive opdateret på vurderingskursus.  

Vurderingsfolkene vil blive registeret inde i KHF. Hvis de ikke sørger for at deltage i vurderingskurser, så vil 

de blive slettet som vurderingsmand/kvinde. Dette er for at sikre kvaliteten og en ensrettet vurdering 

landet over.  

Der er lukket for kredsenes adgang til medlemsoplysninger 

De medlemsoplysninger, der er registreret i forbundets foreningsportal, er omfattet af persondata-

forordningen. Derfor skal behandlingen af oplysningerne overholde loven. 

Det betyder, at forbundet har lukket for kredsenes adgang til foreningsportalen, fordi der ikke er en generel 

hjemmel til, at forbundet må videregive oplysningerne til dem. Kredsene har fortsat adgang til lister over, 

hvem der er bestyrelsesmedlemmer og vurderingspersoner i foreningerne. Kredsene har modtaget en mail 

om, hvordan de skal ansøge om at få adgang til oplysningerne, hvis en eller flere haveforeninger har behov 

for det. 

 

Dette var ordene for nu, om hvad der er sket og kommer til at ske i nær fremtid.  

Jeg takker for ordet og ønsker jeg alle en god sæson i 2020. 

Bedste hilsner 

Selina Ullergaard 


