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Så er det tid for et nyhedsbrev 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.
I skrivende stund er vi netop begyndt på sensommerperioden ude i kolonihaverne. Det er snart tid hvor vi igen rykker
teltpælene op, efterårsklargører haverne, og heldigvis også planlægger nye tiltag til næste års havesæson – og så
krydser vi fingre for at vi får en dejlig efterårs Indian summer.
Helt naturligt når vi er på sensommeren, begynder antallet af havevurderinger også at falde. Dette også i Sydøstjyllands
Kolonihavekreds – og skal vi kigge bagud – så har vurderingen givet os mange udfordringer her i det første leveår af den
nye kreds.
Men vi har lovet alle vurderingsfolk at vi afholder et evalueringsmøde i slutningen af september/begyndelse af oktober.
Nærmere indkaldelse kommer, og på disse møder tager vi både godt og dårligt op. Men jeg vil dog skynde mig at
fortælle, at der absolut har været allermest positive og gode tilkendegivelser.
Her i sommerperioden har vi afviklet vurdering af de haver der er udtaget til præmiering. Der har været deltagelse fra
Skanderborg, Fredericia og Horsens. Haverne er præmievurderet, resultater er indsendt og nu venter vi bare på at
uddeling af præmier kan arrangeres og afholdes.
Jeg vil dog gerne berette om årets udtagne haver (for mig er det kutyme at jeg deltager rundt ved alle haverne, som
tilskuer) – og i år……………………..hold da op………………..
Der har været så mange flotte, spændende, kreative haver – lige fra haver med meget spændende sjældne planter til
haver med ”futtog” gennem hele haven, fuglekasser, havenisser og masser af kreative haveanlæg.
Jeg var imponeret – hold da op man bliver glad når man kommer rundt i haveselskaberne og ser alt dette og lige en
sidste ting – pointskalaen er i år blev sprængt igen og igen, aldrig har vi haft så store pointresultater.
Vi har jo haft en sommer med blæst og regnvejrsdage, rigtig dansk sommervejr – men dette har også betydet at vi har
haft tid til at få Kredsens nye hjemmeside gjort færdig. Den er nu rundsendt til jer – og vi håber alle i tager god imod den.
Vores hensigt er at alle informationer i kan få brug for skal stå på hjemmesiden, så skulle der været noget i mangler, så
send en mail og vi tager det op.
Alle haveforeninger/medlemmer kan gøre brug af både kredsen og dermed også de forskellige udvalg, såfremt der
opstår behov derfor.
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:
Juraudvalg:
Byggesagsudvalg
Miljøudvalg
Havepræmieringsudvalg

Vibeke Brøndum
Anni Kyed
Pt. ikke aktiv
Henrik Weis
Anny Winberg

vibekebroendum@live.dk
annikyed@gmail.com
trold1266@hotmail.com
anny123@privat.dk

Ovenstående er det der er sket siden sidste nyhedsbrev og nu går kredsen arbejde også mod sensommeren. Men inden
da skal vi lige have overstået Kolonihaveforbundets kongres.
Det er nemlig kongres år i år (hvert 3. år) og det er jo så også første gang vi er deltagere som Sydøstjyllands
Kolonihavekreds. Kongressen afholdes her i september og allerede nu ved vi at der kommer masser af ændringer, nye
tiltag mm, men mere om dette når det er vedtaget og kongressen er afholdt.

Fortsat god sensommer til alle.
P.K.V
Anni

Sydøstjyllands kreds,
Nyhedsbrev

-1-

