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Beretning for 2017 – Kredsbestyrelsen Hovedstaden MIDT 

 

Velkommen til årets repræsentantskabsmøde i Hovedstaden Midt. 

 

Først vil jeg bede forsamlingen om at rejse sig og ære de medlemmer som I kredsens 

14 foreninger er gået bort i 2017. Æret være deres minde. 

2017 var kredsformandens 5 år som kredsformand, og opgaven er lige så 

spændende i dag som den var da jeg blev valgt i 2013.  

Opgaverne i dag ligner meget de samme som i 2013, selvom mange ting ændres i 

kolonihave bevægelsen i de kommende år, og 2017 var ingen undtagelse. 

I 2017 har Kolonihaveforbundet fået en ny moderne hjemmeside, ny moderne 

”Foreningsportal” til medlems administration, hvor foreningerne har pligt til at 

opdatere med nye medlemmer i foreningen. På den nye portal er det nu muligt at 

oprette hovedlejer og oprette en medlejer på haveloddet, som gør at det er muligt 

at sætte f.eks. medlejer ind selvstændigt som medlem af vurderingsudvalget. Under 

punktet ”Udvalg” kan der på forbundets hjemmeside læses referater for nogle af 

udvalgene under forbundet. 

På forbundets hjemmeside kan Havebladet for 2015, 2016, 2017 og 2018 læses 

elektronisk. Desuden skal jeg gøre jer opmærksom på at alle kurser som forbundet 

udbyder i 2018 kan findes under kalenderen på hjemmesiden. De forenings 

specifikke kurser vil ikke blive afholdt i 2018 grundet det store arbejde der ligger 

forude med kongressen. 

Desuden er der i forbindelse med den nye hjemmeside udviklet en ny 

vurderingsportal, (den ligger meget den gamle version), men den er lavet i et mere 

moderne sprog, som gør det lettere for forbundet at opdatere systemet, hvis den 

kommende kongres vælger at ændre på reglerne. 

Vi har haft åbent på kredskontoret næsten hver eneste torsdag siden sidste år, på 

nær månederne, juli 17, december 17 og januar 18. 
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Jeg har i den sidste tid rodet lidt med tanken om at ændre kontortiden til at være 1 

gang om måneden, hvilken dog er til overvejelse, men kontoret vil ikke være mere 

lukket end at I eller at Jeres medlemmer kan booke en tid uden for den faste 

åbningstid, som altid kan de få kontakt via telefon eller via mail. 

Kredsbestyrelsen vil holde møde den pågældende åbningsdag, så alle er informeret 

om hvad der sker i forbundet og dets organer. 

Det var dog mulighed for alle, bestyrelserne og have medlemmer at komme i 

forbindelse med os via telefon eller e-mail for at aftale et møde. 

Kredsen har i 2017 også arbejdet på at få oprettet en hjemmeside, den har navnet 

www.hovedstadenmidt.dk hvor indholdet løbende vil blive udvidet når det bliver 

lagt op. 

Lejekontrakten for Gladsaxe haverne og Signalhaverne 2 er der stadig intet nyt om. 

I Herlev Kommune er der iværksat arbejde for en ny Lokalplan for kolonihaver, for 

os er det Islegaard som er omfattet af dette, men jeg ved at Islegaard har gjort deres 

indsigelser, og at de ikke har bedt kredsen om aktivt at tage del i processen. 

I Kredsbestyrelsen har undertegnede, Karsten Hansen og Anne Cameron deltaget 

ved flere generalforsamlinger i haveforeningerne, hvor vi har været dirigent eller 

referent. 

Kredsen har i 2017 og foråret 2018 afholdt vurderingskurser, for medlemmer som 

ønskede at kunne vurdere.  

Kredsen planlægger også at afholde flere vurderingskurser her i 2018, nemlig 6. maj 

2018 og 26. Maj 2018, hvis der kommer tilstrækkelig med tilmeldinger. I den 

forbindelse kan jeg oplyse, at man godt kan komme på kursus i vurderingsreglerne 

selvom man endnu ikke er valgt på en generalforsamling. Hvis i har medlemmer som 

ikke kan nogen af disse datoer, så send navnene til kredsen, så må vi se om et ekstra 

kursus kan stables på benene senere på året. 

Der har været afholdt det årlige netværksmøder om vurderinger, meget givtige for 

alle de fremmødte vurderingsfolk. I samme forbindelse blev alle fremmødte enige 

om at gå ind for den fremsendte prisliste for kredsens vurderinger i 2018. 

http://www.hovedstadenmidt.dk/
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I regi af forbundet har der i 2017 været afholdt 2 HB-møder hvor Karsten og 

kredsformanden har deltaget, de møder er ret lange, vi starter fredag kl. 19:00 og 

indtil 20:30-21:00 og så fortsætter vi næste dag fra kl. 9:00 og indtil kl. 16:00.  

I Stor område 1 (København) vælges der 3 medlemmer til FU, ud af 4 kredsformænd 

i henhold til forbundets vedtægter § 10, stk. 7. Her har kredsformanden deltaget 

ved 6 møder i løbet af året. FU har bemyndigelse at træffe beslutninger om 

ansættelse af forbundets direktør, samt bemyndigelse til at træffe nødvendige 

økonomiske beslutninger, hvis disse ikke kan afvente næste HB møde. 

I 2017 er der under forbundet rustet godt op, så det man modstå de moderne tider 

som rører sig ude i samfundet. Forbundets tilkøbsydelser er en så stor succes at det 

har været nødvendigt at ansætte et ekstra personale til dette område. 

I vintermånederne af 2017 er der i regi af forbundet afholdt en masse workshops 

om fremtiden, og som resultat af disse workshops er der fremkommet følgende 

hovedpunkter: 

Kommunikationsudvalg 

 Strategi 

 Kommunikation og drift 

 Digitale kanaler 

 Holdningsændring 

 PR og Branding 

Udvalg for nye haveformer 

 Nye haveformer 

Attraktivt bestyrelsesarbejde 

 Behovsanalyse 

 Regler 

 Møder og mødetidspunkter 

 Hjemmeside og intranet 

 Digital erfaringsudveksling a la Facebook 

 IT 
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Nye bestyrelsesmedlemmer 

 Arbejdsopgaver og kompetencer i bestyrelser 

Værtskab i foreninger 

 Tankegang 

 Undersøgelse 

 På foreningsniveau 

 

Attraktive foreninger 

  

Udvikling af forbundet 

  

Miljøudvalg 

 

 

Hvad sker der så i 2018 i kolonihavebevægelsen. 

 

Den 17. maj 2018 kommer der et informationsmøde for alle foreninger i 

Hovedstaden MIDT om Persondataforordningen – Hvad betyder det for 

”Kolonihaveforbundet, Kredsen og din forening”. 

Kom og hør om dette emne. Ordningen blev vedtaget i EU i 2016, og fra den 25. maj 

2018 kan forbundet eller kredsen eller foreningen blive idømt en bøde på op til 4% 

af års omsætningen, eller formanden kan blive idømt hæfte i op til 6 måneder. 

Noget skal der gøres, for at vise at man har taget stilling til persondata, og bilagene 

skal gennemgås og behandles løbende når der sker ændringer, så det er ikke kun en 

gang det skal behandles. 
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 Fortegnelser 

 Politik for behandling af personoplysninger 

 Håndtering af personbrud 

 Slettefrister 

 Cookiepolitik for hjemmeside 

 Forbundet vil stille vejledninger og skabeloner til rådighed 

 

 Kongres i september 2018, (fra den 14.9.18 til 15.9.18 (kongresfest) 16.9.18 - 

hjemrejse) 

 Evt. ændringer til forbundsvedtægten 

 Evt. ændringer til kredsvedtægten 

 Evt. ændringer til foreningsvedtægten 

 Evt. ændringer til standardlejekontrakter og standardlejevilkår 

 Evt. forslag om ny vurderingsmodel 

 Evt. forslag til ændringer i eksisterende vurderingsregler 

 Evt. forslag til etablering af en mæglings- og ankeorganisation 

 En medlemsundersøgelse efter kongressen 2018 

 Og mange flere ting, både store og små, men kongressen i 2018 er den 

viktigste i år. 

 

Senere i aften skal vi vælge delegerede til kongressen, men allerede nu kan jeg 

oplyse, at der vil komme betydelige mængder materiale til kongressen som skal 

læses inden. Som tidligere vil kredsbestyrelsen indkalde de delegerede til en aften, 

hvor vi gennemgår alle kongressens forslag så vi forhåbentlig har et fælles fodslag 

når forslagene kommer til afstemning på kongressen. 

 

 

Kredsbestyrelsen 


