
Beretning for 2013 – Kredsbestyrelsen 

 

1. 2013, var året hvor kreds 4 havde 2 kredsformænd, Jørgen Fritsche i årets første 4 måneder og 

undertegnede i årets sidste 8 måneder. 

2. På første møde i Kredsbestyrelsen efter RP mødet blev KH konstitueret som Kreds næstformand, 

AaJ som sekretær og GJ som formand for vurderingsudvalget. 

3. Kredsbestyrelsen valgte på samme måde, at al korrespondance skulle ske via mail.  

4. Som noget nyt i 2013 valgte kredsbestyrelsen at holde sommerferie- og juleferie- lukket på 

kredskontoret i juli og december måned 

5. Kredsbestyrelsen valgt også at ændre åbningstiden efter sommerferie til at være torsdag mellem kl. 

18 og 19. 

6. Kredsbestyrelsen har valgt ikke at holde nogen rigtige formelle møder i løbet af året, da alle stort 

set møder op på kredskontoret hver eneste torsdag, og her bliver alle briefet af kredsformanden 

om hvad der sker. 

7. Det var dog mulighed for alle, bestyrelserne og have ejerne at komme i forbindelse med os via 

telefon eller e-mail. 

8. I 2013 har kreds 4 arbejdet med en ny lejekontrakt for Signalhaverne, den er desværre ikke helt i 

mål endnu. 

9. Vi har arbejdet med den nye deklaration, som i dag er underskrevet af foreningerne i Gladsaxe, 

Kredsformanden og Kolonihaveforbundet. Den er dog endnu ikke tinglyst af Gladsaxe Kommune, 

men der arbejdes intenst på de sidste deltaljer. 

10.  Vi har også i løbet af året arbejdet med et hegn mellem Hf Samvirke, Hf Fælles Eje og 

Tornehøjgaard, projektet har dog ligget stille et stykke tid, men nu tager vi fat på projektet her 

efter mødet i dag. Det bliver KH og AaJ som tager sig af dette projekt. 

11.  I 2013 har vi også holdt et møde i kredsregi mellem, de 9 haver i Islegaard, bestyrelsen i Islegaard 

og Kredsbestyrelsen, hvor det er aftalt at de 9 haver overgår til A haverne i Rødovre Kommune med 

virkning fra 1. januar 2015, i henhold til kongresbeslutningen i 2012. 

12.  Kredsbestyrelsen har deltaget ved generalforsamlinger i flere af have foreningerne. Flere steder har 

KH eller undertegnede været dirigent, AaJ har været referent i Voldly, men ellers har 

kredsbestyrelsen været observatør i andre foreninger. 

13.  Kbh.s kommune vil, hvis budget forhandlingerne om prisen for jordlejen til november 2014 går 

igennem, nedsætte jordleje og betale tilbage for 2014 først i 2015. Det vil så være gældende for 

Klausdalsbro og Nyvang. 

14.  Kredsbestyrelsen har i 2013 også afholdt 2 netværksmøder om vurderinger, meget givtige for alle 

de fremmødte vurderings folk. Der har også været afholdt et her inden sæsonstart i 2014, og det 

vender tilbage 1 gang årligt i marts måned. 

15.  Nyt medlemssystem og nyt vurderingssystem, der er ikke noget nyt endnu – da det ikke er færdig 

udviklet af forbundet. 

16.  Kredsbestyrelsen skal have fat i et ingeniør firma som på vegne af haverne i Gladsaxe kommune 

skal se på og aftale med Nordvand om hvor en kloakering skal løbe hen, når det skal løbe ud af 

foreningen. 



17.  Kredsbestyrelsen skal også i arbejdstøjet med at få nedfældet et oplæg til en ny lejekontrakt for 

Gladsaxe Haverne som ligger på lejet jord. 

18.  Hf Islegaard har anmodet Kredsbestyrelsen om at tage kontakt til NaturErhvervsStyrelsen om at få 

indføjet, at de ønsker at kunne bygge hovedhuse på op til 60 m2. 


