Kredsnyt - Nyhedsbrev 1-2022
Kære foreninger
Nu er sæsonen godt i gang, på kredskontoret er der godt gang i det daglige arbejde, byggesager og
byggesyn, henvendelser fra medlemmerne (foreningerne), møde med Aarhus kommune, opfølgning på
dialogmøde- og generalforsamlingsbeslutninger samt hovedbestyrelsesarbejdet i kolonihaveforbundet og
forberedelse til kongressen i 2022 i Aalborg. Der er nok af spændende opgaver.
Samtidig er kredskontoret ved at blive istandsat både ude og inde, dette betyder at vi nu har flotte og lyse
lokaler til at modtage jer i. Bestyrelsen er også i gang med at udfærdige nye procedurer for byggesyn,
ankevurderinger og brug af eksterne vurderingsudvalg. Alt det vil blive lagt på hjemmesiden når det er klart.
Samtidig vil vi prøve at relancere et nyhedsbrev til jer ude i foreningerne så I kan følge lidt med i hvad der
sker på kredskontoret.

Dialogmøde den 1. februar og Kredsrepræsentantsgeneralforsamling den 22.februar
2022.
Efter en lang periode hvor det ikke har været muligt at afholde de dialogmøder, som der i henhold til
vedtægterne skal afholdes 2 gange om året, var det endeligt muligt at mødes.
Hele 40 deltagere var mødt op til en god og konstruktiv dialog om mange emner, som bestyrelsen tog med
sig hjem til det videre arbejde. Dialogmøderne har ikke beslutningskompetence, men der var enighed om at
nedsætte to arbejdsgrupper der skal komme med forslag til næste kredsrepræsentantsgeneralforsamling.
Den ene arbejdsgruppe skal kigge på de nuværende byggeregler og den anden på en ny hjemmeside. Der
blev indstillet personer ude fra de enkelte foreninger til arbejdsgrupperne og bestyrelsen vil stå for at
indkalde og faciliterer arbejdet i arbejdsgrupperne.

Kredsrepræsentantsgeneralforsamling afholdt den 22.februar 2022.
Ud af kredsens 35 medlemmer var der repræsentanter fra 19 foreninger til årets generalforsamling.
Udover den formelle dagsorden med beretningen som blev enstemmigt godkendt samt regnskab og budget
som også blev godkendt to forslag der skulle behandles og valg til bestyrelsen.
Det ene forslag var stillet af bestyrelsen og gik på at justere prisen for vurderinger, om syn og
ankevurderinger. Forslaget blev godkendt. De nye priser fremgår af kredsens hjemmeside.
Det andet forslag var stillet af Haveforeningen Grænsen og gik på at bestyrelsen i Kolonihaveforbundet
Aarhus kreds forpligtes til i første halvår af 2022 at tage kontrakt til Aarhus kommune med henblik på at der i
lejeaftalen med kommunen skabes rum for at man i kolonihaverne kan holde mindre husdyrhold i form af
høns, kaniner og bier. Dette forslag blev også godkendt.
Ved valg til bestyrelsen havde Peter Gaard Sørensen (HF Mosevang) valgt at udtræde pga. helbredet. Peter
fik stor applaus for sit arbejde i bestyrelsen.
Som nyvalgt til bestyrelsen blev Søren Larsen (HF Oldjorden) valgt.
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Øvrige poster blev genbesat.

Konstituering efter generalforsamlingen
Ved første møde i bestyrelsen skal denne konstituere sig og det skete tirsdag den 1. marts. Så
Kredsbestyrelsen ser sådan ud efter konstitueringen.
Formand

Teddy Steen Juhl

Næstformand

Thomas Hou Mandsfeldt

Kasserer

Carl Otto Christiansen

Sekretær

Søren Larsen

Byggeudvalgsformand

Lene Andreassen

Hovedbestyrelsesmedlemmer Kolonihaveforbundet:
Teddy Steen Juhl, Thomas Hou Mandsfeldt og Flemming Mærsk
Øvrige udvalg og udpegningen til disse vil fremgå af kredsens hjemmeside snarest.

Byggeansøgninger
Kontoret er godt besøgt og nye byggesager kommer hele tiden til, og i forhold til byggesyn er vi også godt i
gang med at foretage byggesyn.

Kommende vigtige datoer
Kolonihaveforbundets kongres:

Den 9.-10. september 2022.

Kredsrepræsentantskabsmøde:

Den 20. september kl. 18:30 - 21:00

Dialogmøde:

Den 25. oktober kl. 18:30 - 21:00

Sommer på kredskontoret 😎
Der holdes lukket hele juli måned på kredskontoret.
I august indskrænkes åbningstiden så der åbnes som vanlig kl. 17:00, men til gengæld lukkes der kl. 19:00.

Med venlig hilsen og ønsket om en fortsat god sæson
Kredsbestyrelsen 🌼
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