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Så er det tid for lidt nyt igen fra Sydøstjyllands Kolonihave Kreds. 
Nyhedsbrevet udsendes til formænd og kasserer i alle haveselskaber samt til de valgte kredsrepræsentanter. 
Kredsbestyrelsen vil gerne opfordre til at man hænger opslaget op i f. eks fælles opslagstavler/ligger det på hjemmeside, 
således alle havekolonister har mulighed for at læse nyhedsbrevet.  
 
Først vil jeg lige berette lidt om vurdering af kolonihaver. 
I denne første periode af Kredsens levetid, er der brugt rigtig meget tid på vurdering. Og det er fordi, at samtidig med at 
vi fik en kredssammenlægning, så fik vi også lige et helt nyt vurderingssystem, der både skulle indkøres og læres af vore 
vurderingsfolk. 
Det nye vurderingssystem er et onlinesystem og det vil sige at brugen af PC nu er et krav som alle vurderingsfolk nu skal 
benytte. 
Hovedforbundet har afholdt kurser og derudover valgte vi i Kredsen også at afholde vores egen interne kursus, idet 
mange gerne ville styrke deres viden i brugen af det nye system. Ligeledes skulle der også vælges nye vurderingsfolk, 
især i Horsens, ligesom en ensretning af interne regler ved vurdering også er blevet lavet. 
Alle praktiske detaljer skulle nu være på plads, så vi håber at det bare nu vil køre og fungere ude i haveselskaberne. 
 
Kredsen har nedsat følgende udvalg: Vurdering/anke udvalg, Byggesagsudvalg, Juraudvalg,  
Miljø (kloak/spildevand)udvalg og havepræmieringsudvalg. 
De forskellige udvalg har alle holdt opstartsmøder, hvori de praktiske detaljer er blevet klarlagt, ligesom valg af en 
formand for udvalgene er blevet afklaret. 
Nedenstående følger en liste over de valgte udvalgsformand, og opstår der behov ude i haveselskaberne så kontakt den 
pågældende udvalgsformand. Formanden vil så tage henvendelsen med på næste udvalgsmøde/bestyrelsesmøde. 
 
Vurderingsudvalg: Vibeke Brøndum vibekebroendum@live.dk 
Juraudvalg:  Anni Kyed   annikyed@gmail.com 
Byggesagsudvalg Pt. ikke aktiv  - 
Miljøudvalg  Henrik Weis  trold1266@hotmail.com 
Havepræmieringsudvalg Anny Winberg  anny123@privat.dk 
 
Under byggesag er der noteret at udvalget pt. ikke er aktiv, dette skyldes at der endnu ikke er afklaret om der vil være et 
behov for dette udvalg. Det er noget der arbejdes videre på. 
 
Og i forbindelse med sæsonstart ude i haverne vil der i nærmeste fremtid blive afholdt havevurdering/præmiering. Mht. 
præmiering er der nogle af vore haveselskaber der slet ikke afholder dette, men Kredsen vil gerne opfordre til at deltage 
og måske vi med tiden får flere haveselskaber med. 
 
Kredsen er så småt også gået i gang med at udforme en hjemmeside, således vi af denne vej, kan udsende både 
oplysninger og information ud til jer alle. 
 
Alle haveforeninger/medlemmer kan gøre brug af både kredsen og dermed også de forskellige udvalg, såfremt der 
opstår behov derfor. 
Indtil vi får en hjemmesiden op at køre, og der i den mellemliggende periode opstår behov for kontakt, så tag fat i – enten 
den valgte bestyrelsesmedlem fra jeres egen haveforening, eller udvalgsformanden som nævnt ovenfor – og i Horsens 
har vi dog forsat ”den gamle hjemmeside” i funktion, hvorpå der noteres de vigtigste informationer. 
 
Ovenstående er hvad vi har arbejdet med siden sidste nyhedsbrev. Og jeg vil også gerne lige slutte af med at fortælle, at 
jeg personligt syntes Kredsen har fået en god opstart. Der har været en rigtig god tone, entusiasme fra alle kommuner og 
en positiv tilgang til alle de nye tiltag. Vi er stadig i opstartsfasen og stadig i gang med at lære hinanden at kende og 
også i gang med at lære de forskellige strukturer at kende der er ude i alle kommunerne, men hvis vi kan fortsætte i 
samme positive ånd som hidtil, så er jeg overbevist om at vi nok skal få den nye storkreds til at fungere rigtig godt 
fremover. 
 
Fortsat god havesæson til alle. 
 
P.K.V 
Anni 
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