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Referat af kontaktudvalgsmøde d. 4.10.2022 
 

1. Kredsnæstformand Maja blev enstemmigt valgt til ordstyrer 

 

2. Kredssekretær Charlotte blev enstemmigt valgt til referent 

 

3. Referatet fra sidste kontaktudvalgsmøde blev godkendt 

 

4. Kredsformand Helga orienterede kort fra kongressen.  

Odense kredsen står stærkt blandt landets øvrige kredse. Der var en generel 

opfattelse, blandt de andre kredse, at Odense har rigtig god opbakning fra deres 

bagland, ligesom de øvrige kongresmedlemmer gav udtryk for at der var en god 

energi internt blandt Odense kredsens bestyrelsesmedlemmer og deres 

delegerede. 

 

Odense kredsen havde opstillet Maja som kandidat til forbundsformand. Hun holdt 

en god formandstale, gjorde et godt indtryk og fik et rigtigt fint valg med 1/3 af 

stemmerne. Det blev til en suppleantpost i forretningsudvalget. Maja arbejder videre 

på genopstilling til kongressen i 2024. 

 

Helga lægger op til, at de delegerede der er til stede ved aftenens KU-møde kan 

supplere med oplevelser fra kongressen: 

Formanden fra Snapindløkken oplevede stor interesse fra de øvrige kredse, som 

var opsøgende og nysgerrige på Odense kredsen. 

Best.medl. fra Vibelund spørger ind til om der er blevet taget hånd om den nyvalgte 

forbundsformands dobbeltrolle i forbundet? Svaret er ja. 

 

Et KU-medlem undrer sig over at der endnu ikke foreligger et referat fra kongressen 

på forbundets hjemmeside. En undren der deles, også af kredsens 

kongresmedlemmer, uden at der kan svares entydigt på hvad det skyldes, at der 

endnu ikke er offentliggjort et referat. 

 

En delegeret spørger om ikke der er tale om en dobbeltrolle, hvis man sidder i 

forbundets hovedbestyrelse og samtidig besidder en udvalgspost? Svaret er nej. 

Det er en forudsætning for at kunne blive valgt til en udvalgspost at man har en 

plads i hovedbestyrelsen. 
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Et KU-medlem spørger ”hvad laver man egentlig i kongressen?” 

Helt lavpraktisk kan man betragte kongressen som Kolonihaveforbundets 

generalforsamling. 

Det er stedet hvor man vedtager, og ændrer vedtægtsbestemmelser.  

Underforstået er kongressen ikke politisk beslutningsdygtig.  

Ift. lovbehandling af kolonihaveloven (og spørgsmålet om håndtering af 

helårsbeboelse) kan Helga supplerende oplyse, at der blevet førstebehandlet et 

forslag i Folketinget. 

Forslaget lægger op til, at kommunerne skal have tilsyns- og handlepligten på 

ulovlig helårsbeboelse. En opgave som kommunerne finder alt for omfattende og 

ressourcekrævende. 

 

5. Maja spørger til KU-medlemmernes oplevelse af dette års afvikling af 

havepræmiering. Flere foreninger har afholdt præmie-arrangementer, nogle 

foreninger har slået præmiering sammen med f.eks. en høstfest, andre har holdt et 

lille arrangement, kun med de præmierede og andre igen har ikke fået afviklet 

præmiering endnu. 

 

Ift. kredsens set-up med at gøre præmieafhentning til en slags fyraftensmøde for 

bestyrelsesformænd faldt en (helt berettiget) kritik af at der var kontrameldinger. I 

første omgang måtte formanden komme sammen med en bestyrelseskollega. Det 

blev senere meldt ud, at det kun var formanden der kunne deltage.  

Kredsen tager kritikken til sig, og er helt enige i, at det var ikke en helt heldig 

håndtering. 

 

KU-medlemmerne udtrykte delte meninger ift. at kredsen havde fravalgt at købe 

havepræmier igennem kolonihaveforbundet, men i stedet købt lokalt (hos Odense 

Glasværk). 

Nogle synes at præmierne var direkte grimme. Maja orienterede om at de kan 

byttes ved henvendelse til Odense Glasværk. 

Andre var optagede af at der ikke var logo fra hhv. Kolonhihaveforbundet og 

Odense Havelodselskab.  

Andre ytrede ønske om at vi går tilbage til at købe forbundets præmier. 

Andre var vældigt tilfredse med at præmierne var uden logo. 

Der blev indgået et kompromis, og der vil fremover blive fabrikeret klistermærker 

med logo som kan sættes på præmierne. 
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Havekonsulent fra kolonihaveforbundet, Jeremy, præsenterede sig kort for de nye 

KU-medlemmer der ikke har mødt Jeremy før. 

Herefter redegør Jeremy for at det har været en anderledes god præmievandring i 

år. Desværre er der flere foreninger der ikke ønsker at deltage i havepræmiering, 

hvilket Jeremy gav udtryk for er ærgerligt. 

 

Til gengæld var der rigtigt mange flotte haver i år, hvilket havde fået Jeremy til at 

reflektere over om Coronapandemien kunne være en del af forklaringen, fordi folk 

ikke har kunnet rejse. 

 

Jeremy retter en ros til Maja for hendes debut som kredsen præmiehave-ansvarlige. 

 

Biodiversitet vil fremover indgå i vurderingen af havens anlæg, og forbundet 

arbejder aktuelt på et udspil. 

 

Jeremy tager gerne imod gode ideer fra foreningerne. Man er velkommen til at 

skrive til Jeremy – også hvis man har spørgsmål. 

 

6. Maja orienterer ganske kort om bookingsystemet på kredsens hjemmeside. Flere 

har oplevet problemer med at booke en tid.  

Det man skal være opmærksom på, det er at man skal booke en tid mindst 24 timer 

før det tidspunkt man ønsker. 

Tanken er, at vi i kredsen på den måde har tid til at kvalificere vores svar på den 

problemstilling der ønskes drøftet. 

Vi opfordrer til at man bliver ”dus” med bookingsystemet, men vi vil gerne 

understrege: Vi er aldrig længere væk end en mail, ligesom vi stadig har åbent om 

tirsdagen i tidsrummet 16.15 – 17.30. 

 

7. Helga giver et indblik i den organisationsstruktur vi har valgt at arbejde med som 

kredsbestyrelse. 

Vi arbejder med en ”flad struktur” hvor alle opgaver betragtes som lige vigtige. På den 

baggrund deler vi kredsbestyrelseshonoraret ligeligt imellem os, med 1/5 til hver. 

De primære ansvarsområder fordeler sig som følger: 

 

Maja: 

● Præmie- og skolehaver 

● Opsamling på gamle byggeansøgningsdokumenter og manglende 
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    slutgodkendelser. 

 

         Bistår Johnny ved færdigmeldinger ude i foreningerne 

● Bistår ved vejlednings- og rådgivningsmøder med bestyrelser og medlemmer (vi er 

altid 2 kredsbest.medl. med ved disse møder) 

 

          Charlotte: 

● Håndtering af e-mails 

● Byggetilladelser 

● Sekretæropgaver 

● Bistår ved vejlednings- og rådgivningsmøder med bestyrelser og medlemmer (vi er 

altid 2 kredsbest.medl. med ved disse møder) 

 

 

          Johnny: 

● Sparring ved byggeansøgninger 

● Koordinator og ansvarlig for vurderingskurser 

● Slutgodkendelser ude i foreningerne 

 

 

 

          Bettina: 

● Regnskabs- og indkøbsansvarlig 

● Bistår ved vejlednings- og rådgivningsmøder med bestyrelser og medlemmer (på  

dage hvor der er behov).    

● Bistår Maja og Johnny med slutgodkendelser ude i foreningerne 

● Koordinere kassererkurser i samarbejde med forbundet 

 

 

 

          Helga: 

● Regnskabs- og indkøbsansvarlig 

● Mødeansvarlig ved vejlednings- og rådgivningsmøder med bestyrelser og 

           medlemmer 
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Helga præciserer, at hvis nogle har undret sig over, at stort set alt hvad der sendes 

ud fra kredsen, har Charlotte som afsender, så er det fordi det er en væsentlig del af 

sekretærfunktionen. Det betyder ikke at Charlotte alene står bag de budskaber og 

beslutninger der sendes ud. 

 

I forlængelse heraf, er der flere KU-medlemmer der synes det er upassende, at når 

de modtager en mail fra kredsen, så er det utvetydigt Charlotte der står som afsender 

i stedet for ”ohs1893@gmail.com”. Det er ikke noget der kan løses i kredsens 

mailopsætning, og i og med ikke alle oplever det, tyder noget på at det skal løses i 

den enkeltes egen mailopsætning. 

 

Vi oplever en stor søgning hos os fra såvel best.medl. som havemedl. der ønsker 

rådgivning og vejledning. 

Det er særligt en udfordring når det er havemedlemmer der kommer og klager over 

deres bestyrelser, men vi opfordrer, og rådgiver så vidt muligt altid medlemmerne til 

at løse konflikten lokalt og i samarbejde med deres bestyrelse. 

Det er indimellem en svær balance, men vi er opmærksomme på vores rolle, og vi 

øver os stadig. 

 

For at kunne stå stærkt bag vores lokalbestyrelser i klagesager, er det rigtigt vigtigt at 

vi kender vores bestyrelser. Derfor har det stor betydning at vores 

medlemsforeninger deltager ved KU- og repræsentantskabsmøder. 

 

Et KU-medlem anfægter kredsens distribuering af e-mails, og gør opmærksom på at 

det er ulovligt at sende fællesmails ud med synlige e-mailadresser. 

Kredsen henter e-mailadresser hos Kolonihaveforbundet, hvilket vil sige at 

foreningernes e-mailadresser ligger offentligt tilgængeligt, hvilket gør at det er helt i 

tråd med lovgivningen at distribuere som det er tilfældet. 

Samtidig opfordres der til, at foreningerne til enhver tid benytter sig af en 

foreningsmail, og ikke bruger sin private e-mailkonto. 

 

8. Det blev aftalt på sidste repræsentantskabsmøde at der skal nedsættes et udvalg 

som vil udarbejde forslag til forårsarrangement for alle bestyrelser og kredsen. 

Udvalgets forslag fremlægges ved det første KU-møde i 2023. 
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Udvalgsmedlemmer: 

 

● Morten – Vibelund 

● Tina – Vibelund  

● Lia – Egebæk 

● Lene – Snapindløkken 

● Rasmus – Svenstrupengen 

 

9. Punktet udgår. 

Odense Kommune er under massivt arbejdspres, og kunne ikke deltage som 

planlagt. Der er ikke udsigt til at Odense Kommune kommer tilbage som en fysisk 

del af samarbejdet med kredsen i nær fremtid. Kolonihaveteamets telefoner er 

lukket, og svartiden på mails er op til flere uger. 

Kredsen prøver om vi kan få Lise Nora, som er forfatter til klimarapporten, til at 

komme til et KU-møde og fortælle hvad der venter kolonihaverne på klimaniveau. 

 

10.  Der arbejdes på at få 3 kasserer-kurser (skitseret i tilfældig rækkefølge): 

● Begynder  

● ”Snus til kassererposten” 

● Udvidet kassererkursus. 

            Bettina arbejder på at det første udvidede kassererkursus kan afvikles allerede i   

            november 2022. 

 

11. Johnny kvitterer for Majas store indsats med at gennemgå alle 

byggeansøgningsdokumenter i arkivet. 

    

Aktuelt er der (fysisk, ude i foreningerne) håndteret og slutgodkendt 230 byggerier. 

Der resterer ca. 200 mere, men der skabt overblik så Johnny og Maja kan se en 

ende på det. 

 

Johnny minder KU-medlemmerne om, at de skal bruge færdigmeldingsblanketten når 

de sender færdigmeldinger ind til kredsen. 

Der er en tendens til at det er byggetilladelsen der bliver sendt ind, med besked om 

”klar til færdigmelding”. 
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Ift. tilmelding til vurderingskurser appellerer Johnny også hér til at man benytter de 

skemaer der sendes ud sammen med kursusinvitationen. Det er ikke nok bare at 

sende en mail med navn på det medlem man gerne vil have på kursus. 

Så en opfordring til bestyrelserne om at bruge de korrekte blanketter til de konkrete 

sager der skal håndteres/behandles. 

 

Et KU-medlem spørger om ikke det er muligt at ”forhånds-uddanne” vurderingsfolk. 

Sådan at forstå, at når vedkommende stiller op og bliver valgt på gen.fors. så kan 

vedkommende praktisere med det samme?  

Svaret er nej, da der er tale om en vedtægtsbestemmelse. 

 

Helga supplerer med at vi må hjælpe hinanden, og ”låne” vurderingsfolk fra vores 

bestyrelseskollegers foreninger. 

Skriv til byg.ohs1893@gmail.com hvis I mangler folk til en vurdering, så formidler 

Johnny kontakt. 

 

Et KU-medlem rejser problematikken med blikskure der sættes op under påskud af at 

være et legehus. Det fører til diskussioner ude i foreningerne, og derfor bliver der 

spurgt til om det er muligt at lave en definition af et legehus, som bestyrelserne kan 

bruge. 

Baagø HF minder om, at foreningerne er forpligtet på at sikre, at det der søges 

byggetilladelse til, også er det som det færdige byggeri bruges til. Desuden har 

Odense Kommune utvetydigt meldt ud, at et legehus er beregnet til børn, og der skal 

forefindes børnelegetøj i legehuset samt vinduer. 

Baagø HF henviser til Geofyn. Her kan man få et fint overblik over hvad der 

forefindes på de enkelte havelodder. 

 

Under pkt. 11 spørges ind til hvad status er på en slags register der sikrer 5-års 

reglen. Kredsen er i gang med en juridisk afklaring, ift. hvordan vi kan opnå hjemmel. 

Baagø HF giver udtryk for (på et juridisk grundlag) at det ikke er en mulighed at opnå 

en sådan hjemmel. Vores jurist er imidlertid af en anden opfattelse, og der vil komme 

en endelig afklaring af evt. mulig- umuligheder i løbet af (forhåbentlig) kort tid. 

 

En anden ting man kan sikre sig imod, det er at et medlem har mere end én have. Til 

den problemstilling har Baagø HF god erfaring med at have udarbejdet et juridisk 

dokument, hvor medlemmet ved køb af en have skriver under på tro og love, at 

vedkommende ikke har have i andre foreninger. Samtidig fremgår det af dokumentet, 
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at bliver bestyrelsen bekendt med at det viser sig at vedkommende har have i en 

anden forening, vil det føre til eksklusion på baggrund af tro og love dokumentet.  

 

Bettina opfordrer til at bestyrelserne melder ind når de støder på udfordringer ude 

lokalt – sammen er vi klogere. 

 

 

 

12.   Bettina giver et overordnet blik på kredsens økonomiske status. 

 Formuekontoen har et indestående på 600.000, - 

 ”Forbrugs-kontoen” (den der dækker faste udgifter m.m.) har et indestående på 

1.000.000, - 

 

Der er udbetalt 46.500, - til foreningernes præmie-fest.  

6 foreninger mangler stadig at indsende kontonummer til overførsel af præmiepenge. 

 

Der er afsat 30.000, - til kongressen. 

Aktuelt er der brugt 16.000, - Der er stadig regninger på vej, og det er Bettinas 

forventning at det kommer til at balancere med de penge der er afsat. 

 

Alt i alt ser det fornuftigt ud, og det løber fint rundt. 

 

Kaas efterspørger om et skriftligt overblik kunne sendes ud sammen med 

dagsordenen? Det har simpelthen ikke været muligt at nå det, men Bettina vil have det 

i tankerne til næste KU-møde. 

 

13. Der blev ikke erfaringsudvekslet udover de indspark der var under de øvrige punkter. 

 

Tak for fremmøde og engagement! 

 

Antal repræsenterede foreninger: 

19 

  

 

Afbud: 

Løkkegårdshaverne 
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Kredsen savnede fremmøde/afbud fra: 

 

Sct. Hans 

Bernhardsminde 

Martinsminde 

Bjørnemosen 

Biskorup 

Guldstjernen 

Skovkrogen 

Skytteløkken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


