Dialogmøde d. 10/1 2019

Velkomst ved Kredsformand
Foreningsopråb, 32 personer fremmødt. 15 foreninger
Dagsorden:
Indkomne emner der ønskes dialog omkring: Hønsehold- Bevaringsværdige træer- handleplan Aarhus
Kommune, status?- finansieringen/prissætning af kloakering.

Kredsen: spørgsmål fra Engvang vedr. finansiering/prissætning af kloakering. Beløbet opkræves ved hver
medlem. Pt. opkræver foreningen 350 kr pr. md. Det endelig beløb for kloakeringen kommer ført til at være
kendt når alle foreninger er kloakeret.
Det er op til den enkelte forening af finde afklaring på hvorledes der opkræves for kloakering.
1941: Den fælles betaling for alle foreninger kommer til at udligne prisen således at alle foreninger kommer
til at betale det samme. I 2025 ved man hvad det kommer til at koste for alle foreningerne. Hvis man
opkræver 350 kr. nu vil man komme til at betale for meget indtil man ved det endelig beløb.
Kredsen: det beløb der er anslået at kloakering kommer til at koste vil bliver reguleret med det eksakte
beløb.
Oldjorden: vi vil kun opkræve det beløb der kommer fra kommunen.
1941: Vi mere det kun er noget af beløbet der kan tilbage betales til ejeren ved salg.
Kredsen. Der er flere måder at opkræve for kloakeringen.
Kredsen/Johnny: Kommunen starter med at afskrive fra 1. dag. Forbundet har 4 modeller som man kan
anvendes ved afskrivning og prissætning af kloakeringen
1941: Hver forening kan vælge den model der passer til dem.
Bakkevang: kommunen låner os pengene som ekstern låntager. Vi burde måske ses som intern låner da
arbejdet er pålagt fra kommunen
Kredsen: Vi er intern og vi arbejder forsat på at få renten laverne end den er nu.
1941: Vi kan sparer meget ved at få sat renten ned. Der burde arbejdes mere for at renten sættes ned. Ved
de enkelte partier i kommunen hvorledes vi betaler for meget for arbejdet.
Kredsen: Byrådet har måske ikke været opmærksom på at vi på denne måde betaler for meget ved ses som
ekstern låner.
Kredsen: Huset renovering: Spørgsmål ved renovering angående hushøjden.
Sølyst: mener at de har forklaret det.

Marienlyst: en ændring der aldrig er blevet dokumenter er svær at se vad fork har gang i.
Kredsen: Hønsehold er ikke tillad i forhold til reglerne på nuværende tilladelse. Det har aldring før været
lovligt. Den nuværende lejekontrakt tillader ikke hønsehold heller ikke anden dyrehold.
Det har tidligere været diskutere om man må holde høns eller andre dyr. Flere foreninger har tidligere også
forholdt sig til dette.
Kredsen har ikke mulighed for at holde øje med de enkelte foreninger om de har intern regler der tillader
dette. Men når dette kommer til Kredsens viden må vi forholdes os til dette, det er ikke tilladt at holde dyr i
kolonihaveforeninger. Kredsen skal reagere når sager om dyrehold kommer til Kredsen viden.
Dyrehold er ikke tilladt i forhold til vores lejekontrakt.
Vesterled: Høns i haveforeninger er ikke nyttedyr. Dette er sådan vi vil have det i vores forening.
Kredsen: Vi skelner ikke mellem husdyr og nyttedyr. Ingen dyrehold er tilladt
1941: mere at få høns ikke er husdyrhold.
Kredsen: Husdyrhold er alle dyr i forhold til lejekontrakt.
1941: ikke enig
Marenlyst: er der stillet spørgsmål til som kommunen omkring høns.
Kredsen: Der er en korrespondancen på emnet der definerer at høns er husdyr.
1941: Høns skal ikke holdes hvis reglerne holdes. Vi Kredsen arbejde for at reglen ændres
Kredsen: hvis det stilles ved en generalforsamling og der er flertal for dette så vil Kredsen arbejde for det.
1941: Hvis vi vil arbejde for det kan det ikke blive svært at ændre.
Engvang: Der er flere der gerne vil have lov til at have husdyr, hunde og katte. Kan et flertal i stemme for at
det bliver tilladt at holde hunde og katte.
Kredsen: Til et forslag
Vesterled: uden regler er det svært at holde styr på det i de enkelte foreninger.
Kredsen: Forslag om skriftlig kommunikation: Forbundets hjemmeside indeholder det som de enkelt
foreninger kunne have brug for at vide
Marienlyst: Mener at vi mangler viden om Kredses procedurer. Vi mangler mere viden i de enkelte forening
om forskellige ting. Synes at der mangler opdatering på hjemmesiden. Mangler vejledninger på mange ting.
Kredsen: Byggevejledning indeholder vejledning til hvilke ting der skal være med ved an byggeansøgning.
Kredsen: Der er kommet flere ting i byggevejledningen gennem tiden, byggevejledningen skal renskrives så
der ikke opstår misforståelser.
Oldjorden: mangler der ikke referat fra det sidste repræsentantskabsmøde.
Kredsen: Vi ligger dem ind så hurtigt som muligt. Det kan selvfølgelig smutte et enkelt der kommer lidt for
sent ind.

Vi arbejder også med at få lagt planlagt møder/kurser ind på hjemmesiden. Dette er muligt nu hvor vi
holder 1 tirsdag lukket om måneden til at få samlet op på hængepartier.
Kredsen: Bevaringsværdig træer i foreningerne. Foreningernes træer er kortlagt fra kommunen siden.
Risskov: Vi har også haft dialog med kommunen. Fra tidligere har det ikke været tilladt at have træer over
4,5 meter. Dette er ikke tilladt længere.

Kredsen: Fra kommunen er der præciseret at det ikke er tilladt at fælde et træ blot fordi det bliver 4m5
meter højt.
Risskov: Fælles retningslinjer i foreningerne og reglen er fjernet.
Vesterled: Hvad er begrundelsen for at et træ bliver bevaringsværdigt?
Engvang: Kan man kræve at en nabo fæller et højt træ.
Marienlyst: noget om begrundelserne for at et træ bliver erklæret bevaringsværdigt.
Skovlunden: Har haft en klausul på at træet ikke bliver mere en 6 meter.
1941: det er kommunens oplæg omkring disse træer, og lad derfor dem om at tage sig af det fremadrettet.
Lunden: spurgt og fik afslag.
Kredsen: Haverne skal have en åben og parklignende præg.
Kredsen: fra 1941 igen omkring handleplanen. Vi har ikke siden sidst hold med kommunen. Afventer forsat
videre fra kommunen. På vores hjemmeside ligger der et referat fra dette møde.
Fra sidste generalforsamling er der blevet Kredsen pålagt at arbejde for handleplanen så bredt som muligt.
Vi afventer fortsat generet udmelding fra kommunen.
1941: synes at referatet er mangelfuldt.
Kredsen: Hele handleplanen er i spil fra Kredsens siden da det er det der er aftalt ved generalforsamlingen.
1941: mener at Kredsen skal bede om et bedre referat fra møderne der holdes med kommunen.
Kredsen: referater fra de afholde arbejdsgrupper var ligeledes mangelfuldt.
Skovlunden: er det kommunen der føre referat
Kredsen: Ja
1941: Ønsker at stille forslaget omkring høns. Flere foreninger vil gerne noget mere en der er muligt nu.
Vi ønsker mere nærdemokrati, så de enkelte foreninger får mere medbestemmelse. Synes flere ting skal ud
i foreningerne så de enkelte medlemmer føler at de får mere at skulle have sagt i deres egen forening.
Engvang: opbakning
Lunden: opbakning
Vesterled: opbakning omkring nærdemokrati.

Sølyst: er lovbryder, har både hunde og katte og nu også bier.
1941: tror ikke det bliver et problem med at alle skal have mange dyr.
Kredsen: Skærpelser i forhold til de gældende regler er fortsat en mulighed.
Engvang: Skal forslagene ikke stilles ved en kredsgeneralforsamling derefter kan Kredsen tage det vider til
kommunen.
Marienlyst: en tilladelse omkring dyr vil også give nogle regler i forhold til forholdene.
Kredsen: Ved sidste generalforsamling besluttede vi at der skulle afholdes repræsentantskabsmøder,
dialogmøder og generalforsamlinger. Hvordan synes de fremmødt om dette.
Engvang: synes det er godt
1941: synes det er bedre nu og som giver en bedre dialog, giver mulighed for at samle forskellige der vil
arbejde for forskellige ting.
Oldjorden: hvor mange møder holder vi
Kredsen: 6 møder er der bestemt ifølge vedtægterne.

Tak for god ro og orden.

Referent: Lene Andrassen

