
Beretning ved formand Selina Ullergaard KRM d. 12. marts 2022. 

 

Velkommen 

Velkommen til KRM 2022. Det er dejligt at vi endnu engang er kommet tilbage til vores 
normale hverdag, så normal som den kan blive efter ca. 2 år med covid-19. Jeg håber at I alle 
sammen er kommet godt igennem de eventuelle udfordringer har må have givet jer.  

 

Kredsen 

Det ikke er så langt tiden siden vi sidst have KRM, så er der ikke så meget at berette denne 
gang.  

Jeg kan oplyse at vi i kredsbestyrelsen har afholdt fysiske bestyrelsesmøder, der har været 2, 
siden sidst. Her sætter vi også pris på, at vi igen kan være samlet uden udfordringer. Dette 
betyder også, at vi her i 2022 ser frem til at tage hul på vurderingskurser, temadag m.m. 

 

Kolonihaveforbundet 

Det er her i 2022 kongres år. Kongressen skulle have været afhold i 2021, men grundet covid-
19, måtte kongressen udsættes til i år. Det bliver spændende at se hvad der i år vil være på 
programmet af forslag m.m. På sidste hovedbestyrelsesmøde med Kolonihaveforbundet, blev 
det nævnt at der er kommet et andet syn på hvordan man holder sin have. Det er ikke 
længere kun prydhaver, men de ”vilde haver” er kommet mere i fokus. Det bliver spændende 
at se hvad det bringer med sig.  

Det er ikke længere muligt som kolonist at kontakte kolonihaveforbundets juridiske afdeling, 
hvis man har et tvist med sin bestyrelse eller anden havelejer. Har man brug for juridisk 
vejledning, skal det gå igennem bestyrelsen.  Grunden er, at vi skal sikres os at 
kolonihaveforbundet får alle informationer i sagen. Der har desværre været sager hvor der er 
givet forkert rådgivning til medlemmer, da de ikke har fået alle detaljer med. Dette er blevet 
besluttet på hovedbestyrelsesmødet i kolonihaveforbundet.  

Preben Jacobsen, formanden for Kolonihaveforbundet har meddelt hovedbestyrelsen, at han 
ikke genopstiller til kongressen. Det bliver spændende at se hvem der så vil overtage stafetten 
i Kolonihaveforbundet, og hvad det evt. vil bringe af forandringer af ledelsen af 
kolonihaveforbundet.  

 

Til slut vil jeg blot ønske jer alle sammen en rigtig god sæson i jeres kolonihaver.  

 

 

 

 

 


