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Året der gik. 

Sæsonen 2020/2021, gik ikke helt som vi havde forventet. Hele Danmark såvel som verden, blev lagt 
ned pga. covid-19. Ingen af os har før stået i sådanne en situation. Det fik konsekvenser for både 
vores arbejdsliv, privatliv og bestemt også for vores liv som kolonister.  

I alle haveforeningerne her i Roskilde haveselskab, har måtte tænke anderledes, både fordi at meget 
ikke længere kunne lade sig gøre, men bestemt også fordi at vi alle skulle passe på hinanden. Vi måtte 
sløjfe vores fællesarrangementer både i de enkelte foreninger, men også i kredsen. Vi skulle lige 
pludselig tænke på hvor mange vi måtte være sammen, afspritning og afstand. Og jeg tror at det med 
at vi ikke længere bare kunne besøge hinanden, og være sammen, har været det sværeste i denne 
lange periode.  

Heldigvis er vi kommet ud på den anden side, og kan nu glæde os over at vi igen kan åbne for 
fællesarrangementer og fællesskabet, så vi nu kan komme tilbage til de ”normale” igen.  

Kredsmøder. 

I kredsbestyrelsen måtte vi også tænke i nye baner. Fordi selvom covid-19 var tilstede, så var det jo 
stadigt vigtigt at vi fik afholdt vores kredsmøder. Vi kastede os ud i at afholde kredsmøder på Teams 
(online), og jeg må sige at det gik over alt forventning. Der var flere som ikke havde prøvet det før, 
men som blot kastede sig ud i det og tog det med et smil.  

Det blev til 2 kredsmøder via Teams, og resten har i afholdt med fremmøde da vi måtte være maks. 10 
personer samlet. Her valgte vi at der så kun måtte møde en op fra hver forening.  

Jeg vil sige tak til kredsbestyrelsen for positive håndtering af kredsmøder her i 2020/2021.  

Nye lejekontrakter. 

Som det er jer alle bekendt, fik vi her i foråret/sommer 2021 færdiggjort og underskrevet vores nye 
lejekontrakter. Dette gælder for 6 ud af 7 foreninger, da Rørmosen først skal have ny kontrakt i 2034.  

Kredsen nedsatte et kontraktudvalg som bestod at Poul-Erik Olsen, Hans Christian Kryger, Gitte Hess & 
Selina Ullergaard. Vi havde nogle gode samtaler med kommunen, og hjælp via Kolonihaveforbundet. Vi 
fik forhandlet, og fik de punkter med som vi ønskede. Vi mener bestemt at vi godt kan være tilfredse 
med slutresultatet.  

Jordlejen er blevet ændret. Vores Kredskasserer slipper nu for at udregne vores alles jordleje i 
kornsække. Før betalte vi 33 øre pr. m2, den er nu steget til 40 øre pr. m2 og prisen vil blive 
indekseret på normal vis.  

Alle kontrakterne er tilgængelig på Roskilde Haveselskabs hjemmeside.  

 

Nu er det her, hvor jeg på normalvis ville ønske jer en god sæson og sommer i foreningerne. 

Jeg vil i stedet sige tak for den måde I alle har håndteret sæsonen i 2020/2021, der på ingen måde har 
været normal for os. Jeg ønsker jer et godt efterår og god vinter… På gensyn til marts 2022. 

Pas godt på jer selv og hinanden.  

Selina Ullergaard.  

 

 

 


