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Dette nyhedsbrev for at meddele, at vores Forbundsformand igennem 22 år Ivan Larsen
døde fredag den 1. juni.

Jeg vedlægger Preben Jacobsens mindeord som bliver fremsendt til dagspressen og bragt i
Havebladet.

Bisættelsen vil ske fra Herlev Kirke, Herlev Bygade 29 på fredag den 8. juni kl. 11.30.

Såfremt det ønskes at ens fane skal være repræsenteret ved bisættelsen, bedes Jørgen
Fritsche kontaktet på telefon 2629 3884.

Indtil kongressen maj 2008 har Hovedbestyrelsen konstitueret Næstformand Preben
Jacobsen som Forbundsformand.
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Mindeord - Ivan Larsen
Af næstformand i Kolonihaveforbundet for Danmark, Preben Jacobsen.

En stærk og sej jyde er faldet. Forbundsformand Ivan Larsen,
Kolonihaveforbundet for Danmark, er afgået ved døden efter kort tids
sygdom. Han blev 70 år.

Ivan Larsen blev født i Aalborg — samme sted som kolonihavebevægelsens
grundlægger, Jørgen Berthelsen — men kom allerede i de unge år til
København, hvor familien i 1963 fik have i haveforeningen Højvænge i
Ballerup. I 1964 valgtes Ivan Larsen til haveforeningens bestyrelse, og
dermed var starten lagt til en 43 år lang tillidsmandskarriere. På
Kolonihaveforbundets kongres i Esbjerg i 1985 blev Ivan Larsen valgt til
forbundsformand — en post, han på eksemplarisk vis bestred frem til sin
død.

Igennem alle årene har Ivan Larsen været dybt engageret i arbejdet for at
forbedre forholdene for landets kolonister. Gennem sin sindige 'jyske' og
engagerede facon og sit altid bankende hjerte for kolonihavebevægelsen,
har han igennem alle årene været en god tillidsmand for sit forbund og
kolonihaverne i Danmark.

Et af Ivan Larsens store øjeblikke var Folketingets vedtagelse af
Kolonihaveloven i 2001, som satte et effektivt stop for tidligere tiders
havenedlæggelser. Mange års sej kamp for forbedring af forholdene i de
populære danske kolonihaver var hermed lykkedes, takket være Ivan
Larsens store engagement.

Kolonihaveforbundets 100-års jubilæum i 2008 bliver desværre en af de
ting, som Ivan Larsen ikke nåede at opleve. Til gengæld satte han frem
mod 100-års dagen gang i den fornyelsesproces, som Kolonihaveforbundet
for tiden gennemgår.

En fornyelse med udgangspunkt i forbundets centrale værdier, der skal
sikre, at næste generation af kolonister bliver lige så glade for kolonihaven
som Ivan Larsens generation.

Desuden tog Ivan Larsen også aktivt del i arbejdet i Det Internationale
Kolonihaveforbund og Det Nordiske Kolonihaveforbund.

Kolonihaveforbundet for Danmark har med Ivan Larsens død mistet en af
sine ildsjæle. Hans familie har mistet en dyrebar ægtefælle, far og
bedstefar. Vores tanker går i disse dage til dem og specielt Ivan Larsens
kone, Else.
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