
REFERAT AF ORDINÆRT KREDSREPÆSENTANTSKABSMØDE 

18. SEPTEMBER 2021 

Afholdt på Håndværkeren kl. 10 

 

 

Formanden bød velkommen 

Der var 45 fremmødte personer hvoraf 35 delegerede (med stemmeret) 

1. Forretningsorden – ingen kommentarer. 

 

2. Valg af dirigent – kredsbestyrelsen foreslog Katrine Torbensen fra HF Hvilen, som blev valgt. 

a. Navneopråb af delegerede – der var 38 tilmeldte, 35 stemmeberettigede  

 Hans fra HF Maglehøj gjorde indsigelse mod, at fristen for indsendelse af forslag 

til repræsentantskabsmøde ikke fulgte den udskudte indkaldelse.  

 Det konstateredes at reglerne var afstemt med kolonihaveforbundet. 

 

3. Valg af 3 stemmetællere – Johnny fra HF Hvilen, Thomas fra HF Roars Gave og Lene fra HF 

Rørmosen blev valgt. 

 

4. Beretning ved kredsformand Selina (vedlagt). 

 

5. Roskilde Haveselskabs årsregnskab for 2020. Da kredskassereren var sygemeldt, blev regnskabet 

fremlagt af kredsformanden, der meddelte at spørgsmål til regnskabet ville blive forelagt 

kredskasseren og besvaret skriftligt førstkommende mandag. Der var ingen spørgsmål. 

 

6. Indkomne forslag: 

a. Kredsens forslag om frivillig el attest  

 Poul Erik fra HF Vestervang fremlagde forslaget.  

 Johnny fra HF Hvilen hævdede, at hvis ikke der var tvungen el-attest, kunne 

køberen stå i en dårlig situation, hvis sælgeren var stukket af efterfølgende.  

 Dorte fra HF Granly og Hans fra HF Maglehøj mente at frivilligheden var en dårlig 

ide. Der har været både gode og dårlige erfaringer med forskellige aut. El-

installatører.  

 John fra HF Roars Gave mente at reglerne burde være ens for alle.  

 Michael fra HF Roars Gave fremførte at ved handel skriver sælger under på, at alt 

er OK og hæfter derved for fejl og mangler ved elinstallationen.  

 Maj-Britt fra HF Maglehøj mente ikke at prisen til en el attest burde gøre nogen 

forskel og at frivillighed ikke var nogen forringelse. 

 Johnny fra HF Hvilen påpegede, at det var et spørgsmål om selvbestemmelse for 

de enkelte haveforeninger.  



 Forslaget blev sat til afstemning. 16 stemte for, 15 imod og 4 undlod at stemme.  

 Da en vedtægtsændring kræver at 2/3 af de fremmødte stemmer for, bortfaldt 

forslaget. 

 

b. Forslag fra havelejer i HF Hvilen ang. Drivhus og og nytteafgrøder – efter en del drøftelse, 

hvoraf det fremgik, at deltagerne ikke var enige om, hvad forslagene gik ud på, og 

forslagsstilleren ikke var til stede, foreslog kredsen at forslaget udsættes til næste KRM. 

 

c. Kredsvurderingsudvalg  

 Poul Erik fra HF Vestervang fremlagde forslaget, som var fremlagt på sidste KRM 

men ikke vedtaget. Kredsen har ikke haft styr på udvalget. Kongressen har 

bestemt, at der skal være fokus på vurderingsudvalgenes kompetence. Kredsens 

vil derfor selv udvælge medlemmer af kredsvurderingsudvalg, for at have styr på 

kompetencerne. Udvalgets medlemmer skal vælges blandt medlemmerne af de 

eksisterende vurderingsudvalg. Samtidig vil man følge op på, om vurderingerne 

er i orden. 

 Dorte fra HF Granly spurgte ind til , om man ikke kunne skrive ind at man også 

skulle komme med en attest på godkendt samletank ligesom med el- og skorstens 

attest. 

 Thomas fra HF Roars Gave mente ikke dette var relevant, da en ikke godkendt 

tank, var værdiløs.  

 Hans fra HF Maglehøj understregede at tanken var ulovlig, hvis der manglede en 

færdigmelding. Der blev stemt om forslaget, som blev énstemmigt vedtaget. 

 

d. Rettelser i vedtægter  

 Fremlagt af Pia fra HF Maglehøj. Der har været nedsat et udvalg bestående af 

kredsformand Selina samt HC og Pia fra HF Maglehøj til gennemgang af kredsens 

fælles vedtægter. Udvalget har været rådgivet af advokat Jørgen Jacobsen, som 

har rådgivet om rettelser, der letter forståelsen af vedtægterne for 

medlemmerne og letter håndteringen af vedtægterne. Det sidste især i 

forbindelse med sager, hvor en forening har stået over for at skulle 

opsige/ekskludere et medlem. Dorte fra HF Granly mente at formuleringen af §2 

stk. 1 var for bred. Denne er hentet direkte fra kolonihavelovens formålsparagraf. 

Selina understregede, at formuleringen skulle være bred for at definere adfærd, 

som der henvises til i andre paragraffer. John fra HF Maglehøj udtrykte glæde 

over, at der har været en advokat indover, så bestyrelserne har fået bedre 

værktøjer. Han ville også vide, hvornår de nye vedtægter trådte i kraft, såfremt 

de blev vedtaget.  

 Selina fra kredsbestyrelsen meddelte, Det gør de straks, når rettelserne er blevet 

indført og sendt ud til de enkelte haveforeninger. 

 Dean fra Granly ville vide, hvad man måtte skrive på en offentliggjort venteliste. 

Kredsbestyrelsen svarede, at en offentliggjort liste kunne anonymiseres f.eks. ved 

hjælp af tal.  

 Forslaget blev sat til afstemning. Der var 34 stemmer for og 1 stemme imod. 

 



7. Budget for 2021 ved kredskasseren – Selina informerede i Allans fravær og meddelte at 

spørgsmål ville blive besvaret skriftligt i lighed med spørgsmål til regnskabet. Der var ingen 

spørgsmål. 

 

8. Valg af kredskasserer for 2 år – Allan Carlson blev genvalgt, da der ingen modkandidater var. 

 

 

9. Valg til revision 

a. Valg af revisor for 2 år – Finn Jørgensen blev genvalgt, da der ingen modkandidater var. 

b. Valg af revisor suppleant for 1 år – Erik Torbens fra HF Hvilen blev valgt. 

 

10. Eventuelt  

 Anders fra HF Vestervang takkede for FU’s indsats i 2020/2021 som har været nogle 

svære år.  

 Thomas fra HF Roars Gave meddelte at alle vurderingsfolk skal på kursus, da deres 

autorisation udløber til årsskiftet. Der vil blive afholdt kurser i januar på hverdagsaftener 

for øvede og en hel lørdag for nyvalgte. Carsten Christiansen VVU og Thomas fra Hf. 

Roars Gave skal være instruktører. Indtil alle har været på kursus, kan der gives 

dispensation for vurderinger. Datoer vil blive udmeldt efter næste kredsmøde.  

 Poul Erik fra HF Vestervang spurgte om der var vurderinger i foreningerne om vinteren. 

Tilsyneladende har ingen haveforeninger vurderinger om vinteren med undtagelse ved 

dødsfald eller skilsmisse.  

 Thomas informerede om at for at bibeholde sin autorisation skal man have mindst 2 

vurderinger om året, så foreningerne blev opfordret til at begrænse antallet af 

vurderingsfolk. 

  Johnny fra HF Hvilen ville vide om man i tilfælde af kun at have haft en enkelt vurdering 

så kan vurdere i andre haveforeninger. Der må man så kontakte de andre foreninger.  

 John fra HF Maglehøj spurgte til om folk, der foretager opmålinger, også skal på kursus? 

Spørgsmålet tages op med Karsten.  

 Selina informerede om, at vurderingskurser styres fra Kolonihaveforbundets side. 

Dorte fra HF Granly takkede for en velforhandlet kontrakt med kommunen. 

 

 

 

    Roskilde den 

 

 

Dirigent     Referent 

 

 

 

 

__________________    _____________ 

Katrine Torbensen    Pia Ohlendorff 

 

Underskrevet eksemplar findes hos formanden. 



 


