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Referat af Kontaktudvalgsmøde d. 16. august 2022 
 

Kredsformanden byder velkommen, og aftenen indledes med ca. 1 times oplæg om ”vilde haver” 

Oplægsholder: Biolog Rie Birk Lauridsen. 

 

Herefter følges dagsordenen for KU-mødet. 

1. Valg af dirigent: Maja Kruse (kredsnæstformand) 

2. Valg af referent: Charlotte Vestengård (kredssekretær) 

3. Dagsorden godkendes uden bemærkninger. 

4. Godkendelse af referat fra 10. maj 2022 

Opråb af fremmødte v/dirigenten 

5. Kredsen har holdt møde med Kolonihaveteamet, Teamets nærmeste leder og kredsens 

jurist. Dagsordenen for mødet var, i fællesskab at få afdækket kredsens reelle mandat til de 

forskellige tiltag vi løbende forventes (og forpligtes til) at tage ansvar for, som jordlejere af 

kolonihaveområderne i Odense Kommune. Det har også været vigtigt for kredsen at få afklaret 

med teamet hvornår vi henviser til hinanden, og hvordan vi bliver skarpe på at bakke hinandens 

beslutninger op, i stedet for at gå imod, og omstøde de afgørelser der træffes. Såvel på 

kredsniveau som ude lokalt. Kredsens jurist har udarbejdet en Matrix som både teamet og kredsen 

kan bruge som rettesnor. Denne Matrix er blevet tilrettet i et samarbejde mellem kredsens jurist 

og juristen i Odense Kommune. Kredsen og Kolonihaveteamet mødes igen i starten af september, 

og gennemgår den tilrettede Matrix sammen. Forhåbentlig bliver det herfra mere ensrettet hvad 

kolonihavelejere må og ikke må, uanset om man spørger sin bestyrelse, kredsen eller kommunen. 

 

Kredsen har haft en del e-mailkorrespondance med Kolonihaveteamet siden KU-mødet i maj, på 

baggrund af Kolonihaveteamets anmodning til lokalbestyrelserne, om at indsende deres 

medlemslister til Teamet. Kredsen (og dennes jurist) er af den overbevisning at der er en hjemmel-

konflikt i forhold til Teamets anmodning og gældende GDPR-regler. Der er opnået enighed mellem 

kredsen og teamet om, at indtil vi (juristen) har fået en endelig afgørelse på hjemmelspørgsmålet 

fra Datatilsynet skal bestyrelserne ikke sende medlemslister til Kolonihaveteamet. 

6. Kredsformanden orienterer om den forestående kongres i Kolonihaveforbundet. Odense 

Kredsen deltager ved kongressen med 10 delegerede.  Der er stillet en del ændringsforslag som 

der skal stemmes om på kongressen. Vigtigst er nok ændringer i vurderingssystemet. Såfremt 

ændringsforslagene bliver stemt igennem, vil der hurtigst muligt herefter blive inviteret til 
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vurderingskurser. Der er 3 opstillede formandskandidater til Forbundsformandsposten. Odense 

kredsen har indstillet Maja Kruse som et stærkt, ungt bud på en kandidat. Maja er oppe mod 2 

mænd, med mange års erfaring indenfor kolonihaveområdet og som har siddet med på 

forbundsniveau i årevis.  

 

Kredsens hovedbestyrelsesmedlemmer har været til hovedbestyrelse i Middelfart. Der var mange 

nye medlemmer repræsenteret. I alt var 16 kvinder og 11 mænd til stede, og det var Odense 

kredsens oplevelse at der sker udskiftning ude i de forskellige kredse og lokalt, hvor de yngre 

byder sig til i bestyrelse- og kredsarbejdet. Stemningen blandt hovedbestyrelsesmedlemmerne var 

god. 

Der holdes hovedbestyrelsesmøde igen, dagen før og dagen efter kongressen. 

 

7. Vi bliver af og til spurgt om vores holdning til helårsbeboelse. Som bekendt pågår der en 

politisk proces, med henblik på at ændre lovgivningen på området. Vi afventer denne udmelding 

fra Chr. Borg, og indtil da handler vi (selvfølgelig) på det vi fra Kommunal hånd bliver bedt om, og 

som ligger inden for det mandat vi har. Det er vigtigt at huske: OHS er IKKE en myndighed, og det 

begrænser vores handle- og sanktionsmuligheder ift. helårsbeboelse ganske meget.  

 

Kredsen har afholdt 2 x vurderingskurser og 1 jurakursus. 

Vurderingskurserne var længe ventede og forløb fint. 

Der var ikke mange tilmeldt jurakurset.  

 

Formanden orienterer om et tiltag vi har iværksat ifb.m. ekstraordinære generalforsamlinger, ude 

lokalt. Tanken bag tiltaget er at støtte de bestyrelser der har behov, til at lykkedes med at sidde en 

valgperiode ud. Kredsen er repræsenteret ved de ekstraordinære gen.fors. med 2 

kredsmedlemmer, og holder et lille ”tillykke med valget, og hvad nu-møde” efter den 

ekstraordinære gen.fors. er slut. Vi tilbyder at komme og være med til den nye bestyrelses 

konstituerende bestyrelsesmøde, hvor vi indtager en rådgivende og vejledende rolle. 

Ift. ordinære generalforsamlinger vil vi benytte os af vores ret til at være til stede. Vi er os helt 

bevidste om at vi IKKE har stemmeret ved lokalforeningernes generalforsamlinger, men blot kan 

benytte os af vores taleret. Hedvigslund spørger om OHS evt. kunne have brug for et punkt på 

dagsordenen. Det mener Helga ikke er nødvendigt.  

 



  

                                                                                                                                                 
 

 

 

            Kontortid:  

            Tirsdag 16.15 –17.30 

              

           

          Postadresse: 

          Skovsbovænget 10 

          5230 Odense M 

           

     

 www.odensehavelodselskab.dk 

     ohs1893@gmail.com 

     mobil:  2018 1893  

      

 

Odense Havelodselskab 

 

  

 

 

  

 

 

OHS har tidligere sendt spørgeskema ud til foreningerne for at få et overblik over problemer med 

stigende regnvandsproblematikker. Vi har fået en del tilbagemeldinger, og de er alle afleveret til 

Henrik Svanebjerg Christiansen (Kolonihaveteamet), og de indgår nu i en samlet miljørapport som 

er under udarbejdelse. Vi har inviteret Henrik og miljørapportens forfatter Lis Nora til at deltage 

på næste KU-møde, hvor de vil redegøre for den del af rapporten der vedrører kolonihaver, og 

svare på spørgsmål. 

 

Kredsformanden orienterer om at der skal laves nye LOKALE ordensregler.  

Ordensregler skal ikke være samlet hos OHS. Det som OHS skal administrere efter er lokalplanen 

og standardlejevilkårene. Hvordan man (med afsæt i lokalplanen og standardlejevilkårene) ønsker 

at administrere ude i den enkelte forening, skal den enkelte forening aftale. Derfor beder vi ALLE 

bestyrelser om at gennemlæse deres lokalplan samt standardlejevilkårene, og ud fra dét 

udarbejde et sæt ordensregler der skal gælde i netop deres forening. 

Ordensreglerne skal være klar til at blive sendt ud som forslag til afstemning ved den kommende 

generalforsamling i 2023.* 

Vi stiller os gerne til rådighed med råd og vejledning under vejs i jeres proces. 

De nuværende ordensregler udgår, og erstattes af de individuelt udarbejdede ordensregler. 

Der kommer spørgsmål fra KU om hvad man gør med generende træer som står tæt på 

foreningens område. Kredsformanden anbefaler at man tager billeder af problemet og sender det 

til Park og Vej. Det er ikke noget vi kan hjælpe med at løse på kredsniveau. Det er en sag mellem 

den enkelte forening og Odense Kommune, hvad enten der er tale om syge/generende/store osv. 

træer. 

 

Grønløkken har problemer med en offentlig sti, hvor foreningen mener det er kommunen der har 

vedligeholdelsespligten, men hvor vedligeholdelse ikke sker. Sømosebakken og Egebæk oplever 

den samme ”tvist” i deres foreninger, og klarer det ved kun at foretage absolut nødtørftigt 

vedligehold. 

 

Spørgsmål til den bygge- og færdigmeldingsprocedure der nu skal stemmes om? Rødegårdsløkken 

vil gerne have at færdigmeldingsblanketten påføres henvisning til dato for byggetilladelsen på det 

byggeri der skal færdigmeldes. Det imødekommes, og bliver tilrettet inden blanketterne sendes 

ud. 
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Der er også et spørgsmål til om KU overhovedet kan stemme procedureforslaget igennem, da der 

er tale om en gebyrstigning. 

Det er en helt reel diskussion. Dog forholder det sig sådan, at administrationsbyrden ude i 

foreningerne er præcis den samme, uanset om der ansøges om at bygge 1 kvm. eller om der søges 

om 60 kvm. + drivhus + legehus + te pavillon. Derfor bør gebyret følge administration pr. 

byggeansøgning. 

Kredsens argumentation for at forslaget kan behandles på KU-mødet er, at KU repræsenterer 

resten af deres bestyrelser/repræsentantskabsdelegerede, og derfor formodentlig har sikret sig 

mandat i ”baglandet” til at afgive deres stemme, for/imod forslaget. 

Kan KU være med til at vi stemmer om forslaget i dag, og får verificeret ved 

repræsentantskabsmødet i 2023 at det fortsat skal være gældende?  

Det besluttes, at det er det vi gør. 

Et KU-medlem spørger til om der kan fastsættes en dato for forslaget ikrafttræden (forudsat 

forslaget stemmes igennem). Dette imødekommes. 

Afstemning om tilrettet forslag til byggeprocedure. Forslaget blev stemt igennem som følger: 

 

33 for 

  4 imod 

  1 blank 

 

21 stemmeberettigede foreninger ud af i alt 31 var til stede, og er med i stemmeoptællingen. 

 

Forslaget besluttes, og evalueres/verificeres ved repræsentantskabsmødet i 2023. 

Ændringerne træder i kraft 1. september 2022. 

 

 

Kassererkursus for alle kredse afholdes d. 27. august 2022 

Formandskursus d. 30. august 2022 (efter ønske fra nye formænd på repræsentantskabsmødet) 

 

Kredskasseren gennemgår, til orientering, status på kredsens økonomi. 

Der er ingen bemærkninger fra KU. 

 

Næstformanden orienterer om havepræmier, og præmiering. 
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Der er nogle foreninger der ikke har modtaget mails vedr. havepræmiering m.m. Det er naturligvis 

meget beklageligt, og det vil der blive fulgt op på, ganske hurtigt. 

Munkemaen spørger hvordan det kan være, at forbundets ærespræmie er blevet skiftet ud, og 

således er en præmie uden forbundslogo? 

Næstformanden meddeler, at det er i fuld overensstemmelse med forbundet og Odense Kredsen 

har valgt en anden løsning end den traditionelle. 

 

Som det blev besluttet på repræsentantskabsmødet, så bliver der ikke afholdt fælles præmiefest i 

år. I stedet tilgår pengene lokalforeningerne, som så kan arrangere events der passer til den 

enkelte forening og dens præmierede medlemmer. 

Fordelingsnøglen er sådan, at hver forening får 500,- pr. delegeret til repræsentantskabet. 

 

Videndeling fra- og mellem foreningerne? 

Intet at bemærke. 

Evt. 

Intet at bemærke. 

 

Næste KU-møde: tirsdag d. 4. oktober 2022 kl. 18.30 

Deadline for tilmelding til forplejning: torsdag d. 29. september 2022. 

 

Uden for referat: 

*Som det altid har været, så SKAL OHS (jf. lejekontrakten med Odense Kommune) have 

ordensreglerne til gennemlæsning og godkendelse INDEN de sendes ud til medlemmerne som 

forslag til generalforsamlingen. 

 

Kredsen savnede fremmøde fra: 

Baagø 

Sct. Hans 

Bjørnemosen 

Løkkegårdshaverne 

Martins Minde 

Roerskov 

Skovkrogen 

Søndergårds Haver 


