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Referat af KU-møde d. 3. januar 2023 
 

1. Kredsnæstformand Maja Kruse (herefter blot benævnt Maja) blev enstemmigt valgt til dirigent, på 
opfordring af kredsformand Helga Halck Højsager (herefter blot benævnt Helga). 

 
2. Kredssektretær Charlotte Vestengård (herefter blot benævnt Charlotte) blev enstemmigt valgt til 

referent. 
 

3. Dagsordenen blev godkendt.  

Der var ingen indsigelser til referatet fra sidste KU-møde. 
 

4. Helga orienterede om nye strukturelle tiltag: Nedlæggelse af kontortiden som vi kender den (og har 
kendt den i mange år). 
Kredsbestyrelsen har evalueret kvaliteten af muligheden for at vejlede og rådgive bestyrelser og 

foreningsmedlemmer i den ordinære åbningstid. 
Det er vores oplevelse at det er kaotisk, og de kompetencer der stilles til rådighed ved 
rådgivning/vejledning, bliver tilfældig.  

Kredsbestyrelsen har besluttet, permanent at nedlægge den ugentlige kontoråbning. Som forsøg 
har vi haft et bookingsystem på hjemmesiden. Det har imidlertid ikke virket efter hensigten, så det 

tager vi væk igen. 
Samlet set betyder den nye struktur at vi alle kontinuerligt arbejder hjemme fra, hvilket sikrer en 
ganske kort responstid på telefon og mail. 

Bestyrelser der har brug for fysisk at mødes med os, ved f.eks. mere komplekse spørgsmål eller 
udfordringer, kan til enhver tid sende en mail og bede om et møde. Et møde vil kunne sættes i 
stand med relativ kort varsel, og stor fleksibilitet. 

Foreningsmedlemmer der har brug for rådgivning/vejledning vil som udgangspunkt blive bedt om 
at rette henvendelse til deres lokalbestyrelse, skriftligt og med OHS Cc. 

 
Helga orienterer om nedlukning af Kolonihaveteamet pr. 1.1.2023. Helga har både før og efter 
nytår bedt Carina Pihl i kommunen om en plan for det fremtidige samarbejde mellem OHS og 

kommunen. Carina er ikke vendt tilbage, så vi ved aktuelt ikke ret meget. 
Spørgsmål fra de fremmødte: ”Hvad med de sager der ikke er afsluttet – byggesager f.eks.?” 

Svaret er: Vi ved det reelt ikke, men vi giver jer besked lige så snart vi ved noget. 
 
Orientering om kredsbestyrelsesmedlemmernes positioner i Forbundsudvalg: 

VUU: Bettina, køb/salg 
Helga: Marketing/kommunikation/haveblad, strategi/mission/vision 
Maja: Strategi/mission, miljø 

 
 

5. Maja retter en stor tak til bestyrelserne for et rigtigt godt samarbejde, og orienterer om at der er 
håndteret 468 byggesager for perioden 2014 – 2022. 
Emnet afføder en længere diskussion, og hos et par enkelte foreninger utilfredshed med særligt 

håndtering af legehuse der ikke kan godkendes. 
Roerskov anerkender med stor ros, den indsats OHS har ydet, men påpeger dog at vi bør ”trække 
en streg i sandet”, i erkendelse af at definitionen på et legehus og en pavillon ikke har været 
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tilstrækkeligt tydelige. Charlotte understreger, at OHS ikke har hjemmel til at trække den slags 

”streger i sandet”. Det er et kommunalt anliggende, men taget i betragtning at skriftligt svar fra 
kolonihaveteamet fra 2018, af hvilket det tydeligt fremgår at skure til opbevaring IKKE kan 
godkendes som legehuse, vil det være tvivlsomt at kommunen finder velvilje til at dispensere for de 

verserende sager om legehuse der ikke af OHS kan godkendes til formålet. 
Rosenbækken giver udtryk for at det er et fortolkningsspørgsmål, må der f.eks. være fast tag på et 
drivhus. Og hvor mange møbler må der være, og hvor mange planter skal der være for at det er et 

drivhus. Charlotte mener ikke det er et spørgsmål om fortolkning, men snarere et spørgsmål om at 
presse citronen- måske endda mere end der er saft i den. 

Maja tilkendegiver at vi alle skal vænne os til skærpelser og nye arbejdsgange ifb.m. byggerier og 
færdigmeldinger samt skrivelser til medlemmer desangående. 
Der gøres tillige opmærksom på, at ALT vedr. byggesager skal sendes til OHS´ hovedmail. Charlotte 

sørger for at det tilgår rette vedkommende. 
 

6. Helga gennemgår aktivitetskalenderen. (Da den er tilgængelig på hjemmesiden, finder jeg ikke 

anledning til at referere aktiviteter og kurser). 
Johnny orienterer om at der vil blive oprettet vurderingskurser på den anden side af 

generalforsamlingerne. 
Det er nødvendigt at have et overblik over nyvalgte- og fortsættende vurderingsfolk inden der kan 
planlægges og målrettes vurderingskurser. 

 
 

7. OHS erkender at have taget munden for fuld, i vores ambition om at være repræsenteret ved alle 
foreningers generalforsamlinger! 
Der er nogle foreninger hvor der er lavet aftaler om at vi vil være til stede. Hvis andre foreninger 

nærer et ønske eller behov for at OHS er til stede ved den kommende generalforsamling skal vi 
bede pgl. forening om at sende os en mail. Vi kommer hvis vi bliver inviteret! 
 

ALLE foreninger skal huske at sende deres dagsorden, regnskab og budget til OHS, samtidig med at 
samme bliver udsendt til medlemmerne. 

Spørgsmål fra salen: ”Skal regnskab og budget sendes ud til medlemmerne sammen med 
indkaldelse og dagsorden?” 
Svaret er: Regnskabet skal udsendes så det er medlemmerne i hænde senest 10 dage før gen.fors. 

Budgettet behøver ikke sendes med ud, men man kan gøre det som god service. 
 

8. Repræsentantskabsmøde i april – husk at møde op. 

 
9. Helga minder om at hver forening skal udarbejde interne ordensregler som skal til afstemning ved 

den kommende gen.fors. 
Når bestyrelserne udarbejder deres ordensregler, er det vigtigt at være opmærksom på at der er 
mulighed for at håndhæve dem. 

Vibelund udtrykker utilfredshed med at OHS ikke har udsendt en guideline som bestyrelserne kan 
bruge til udarbejdelse af ordensregler. Det skal vi naturligvis beklage!  
Helga nævner i den forbindelse at man kan tage afsæt i de eksisterende ordensregler på 

hjemmesiden. 
Der gøres dog opmærksom på, at man skal have for øje at de eksisterende ordensregler tages ud, 

efter anbefaling af vores jurist, netop fordi de indeholder elementer som ikke kan håndhæves. 
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Et eksempel er maksimum tilladt højde på træer. I de nuværende ordensregler er beskrevet at den 

maksimale højde på et træ må være 4½ m. Men det er ikke en regel der finder anvendelse i 
lokalplanen, hvilket gør at det ikke er muligt at håndhæve den. Det samme gør sig gældende ift. 
træfældning. Som udgangspunkt er alle træer i kolonihaverne fredet, jf. lokalplanen.  

Et KU-medlem nævner i den forbindelse at man evt. kan rekvirere Park & Vej til en besigtigelse af 
forholdende. 
Et andet KU-medlem spørger om det kunne være en fordel hvis Kolonihaveforbundets konsulent 

Jeremy forfattede en fagligt funderet argumentation. Hertil svarer Jeremy, at det er hans oplevelse 
at kommunen står ret fast på deres beslutninger ift. bevoksning. 

Der er flere af de fremmødte der har oplevet at kolonihaveteamet har givet dispensation til 
træfældning. 
Der opfordres til at bestyrelserne får defineret tydeligt i ordensreglerne hvad der forbindes med 

”Vild med vilje” og biodiversitet. Fra Kolonihaveforbundet er holdningen, at ”vildhed” hører til på 
engarealer og ikke i kolonihaver, hvorimod biodiversitet gerne imødeses. 
 

10. Tina fra Vibelund fremlægger forslag på vegne af festudvalget. 
Dato: 3. juni 2023. Der er reserveret plads og forplejning til 2 forskellige events. Fælles for begge er 

at der er deadline for tilbagemelding d. 19.1.23, hvilket gør at vi skal have til afstemning på 
aftenens KU-møde hvilket der er størst opbakning til. Invitationen gælder for alle foreningers 
bestyrelsesmedlemmer med ledsager. 

Som udgangspunkt er deltagelse gratis op til 50 pers. Bliver vi flere vil det være nødvendigt at 
opkræve deltagerbetaling. 

 
Forlag nr. 1: 
Den Fynske Landsby 

Brunch i teltet ved Sortebro Kro 
Oplæg v/Jeremy 
Kaffe + kage efterfulgt af tur rundt i landsbyen. 

 
Forslag nr. 2: 

Egeskov Slot 
3 retters frokost 
Oplæg v/ Jeremy 

Kaffe + kage efterfulgt af tur rundt på Egeskov. 
 
Ved begge arrangementer sørger man selv for transport. 

 
Rosenbækken påpeger, at hvis formålet er networking mellem bestyrelserne, så bør det KUN være 

bestyrelserne uden ledsager der deltager. 
Der er dog flere af de fremmødte der har gode erfaringer med networking selvom der er ledsagere 
med. 

For at beslutningen bliver demokratisk kommer afgørelsen til afstemning ved håndsoprækning: 
 
For ledsager: 19 stemmer 

Imod ledsager: 4 stemmer 
Blanke: 13 stemmer 

 
Arrangementet bliver med ledsager. 
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Næste afstemning er lokation: 

Egeskov Slot: 11 
Den Fynske Landsby 22 
 

Årets kredsudflugt bliver således d. 3. juni 2023 til Den Fynske Landsby, med ledsager. 
 
Evt.        Orientering fra Haugstedsminde om en forsikringssag berørende fejl i vurdering. 

               En kamp der har pågået i 3 år, fordi et hus tilbage i tiden fejlagtigt ikke har været vurderet som et 
bjælkehus, og derfor ved den seneste (korrekte vurdering) er faldet i værdi med ca. 16.000,- fordi 

der ikke medtages isolering i vurdering af bjælkehuse. Kolonihaveforbundet Danmarks jurister har 
været inde i sagen, uden det dog har resulteret i en afgørelse. Forsikringsselskabet har tilbudt en 
godtgørelse på 5.000,- minus en selvrisiko på 2.500,- 

 Haugstedsmindes bestyrelse overvejer hvorvidt foreningen skal kompensere i sagen, og udbetale 
de 16.000,- til sælger. 

 Budskabet er at bestyrelserne skal være opmærksomme på deres forsikringsdækning! 

 
 Kaas, Rødegårdsløkken orienterer om ny regulering i jordlejen. 

 Kredskassereren Bettina Wortmann (herefter blot benævnt Bettina), siger at OHS endnu ikke har 
modtaget det nye prisindex. 

 Kaas anbefaler at bestyrelserne budgetterer med en stigning på 1 kr. pr. kvm. Så er man godt 

dækket ind. 
 Forventet stigning i forbundskontingent er 3 kr. pr. medlem. 

 Forventet stigning i kredskontingent er 1 kr. pr. medlem. 
 
 

Helga ønsker endnu engang godt nytår, og takker for fremmødet. 
 
 

*udenfor referat: 
Stigning for jordleje fra 0,89 til 0,97 

Stigning for kolonihaveforbundet 168,50 til 171,50 

Stigning for kredsen 106,5 til 107,5 
  

Antal repræsenterede foreninger:  
21 
 

Afbud: 
Hedvigslund, Grønløkken 

 
Kredsen savnede tilbagemelding fra: 
Skt. Hans, Bernhardsminde, Bjørnemosen, Skovkrogen, Baagø, Søndergårds Haver, Løkkegårdshaverne 

 


