Kredsens beretning for 2019
Starten på kredsens arbejde i 2019 begyndte ret drastisk, idet der desværre var ret
stor uro i Hedehaverne. Her var der opstået store problemer og foreningens
medlemmer var delt i to fraktioner.
Kredsen blev anmodet om, at afholde en ekstraordinær generalforsamling. Da uroen
var temmelig dramatisk, måtte kredsen indkalde en neutral dirigent – altså ikke en
dirigent fra kredsen.
Den ekstra generalforsamling blev afholdt på trods af en meget anspændt
atmosfære. Hedehaverne fik valgt en ny bestyrelse. Desværre har det vist sig, at den
nye bestyrelse har haft ret svære arbejdsbetingelser, da uroen i foreningen ikke lige
så nemt lod sig stoppe. Kredsen håber, at der med tiden kommer mere ro på i
haveforeningen.
Der har også været afholdt ekstraordinær generalforsamling i Kærhaverne, Skive, da
der var problemer med at få valgt en ny bestyrelse. Også her trådte kredsen til og
der blev indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det heldigvis lykkedes,
at få valgt en ny bestyrelse.
Alle haveforeninger i Viborg kommune var indkaldt til møde ang. fremtidige
byggeregler. Viborg Kommune arbejder med, at der skal være ens byggeregler for
alle haveforeningerne i kommunen. Kommunen har taget udgangspunkt i, hvordan
man håndterer byggereglerne i Odense. Der blev på mødet oplyst, at de vil åbne op
for, at der må bygges op til 80 m2 i de enkelte haver. Der må etableres samletanke,
når de etableres af autoriseret VVS. Kommunen kunne ikke oplyse, hvornår de var
klar til at melde dette ud, da der jo også skulle en politisk behandling til. Reglerne vil
blive max. regler, så den enkelte haveforening må gerne beslutte, at der må bygges
mindre m2. Det er spændende, hvornår kommunen kommer med videre i sagen.
Kort efter afholdelse af kredsens repræsentantskabsmøde i 2019, meddelte den
daværende kasserer, at hun ikke ønskede at fortsætte. Tak til den afgåede kasserer
for hendes arbejde, som kasserer for kredsen. Det betød, at kredsen måtte finde en
ny kasserer. Kredsbestyrelsen valgte, efter at have konfereret med forbundet, at
udpege Charlotte Nielsen som den nye kasserer, indtil der skulle holdes
repræsentantskabsmøde til foråret. Charlotte Nielsen var i forvejen valgt til
kredsbestyrelsen. Corona-krisen kom til at betyde, at Charlotte Nielsen har fungeret
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som kasserer lidt længere end, det var planlagt. Charlotte er opstillet til valg som ny
kasserer.
Corona-krisen har desværre også betydet, at det ikke har været muligt at få afholdt
de obligatoriske vurderingskurser. Da der blev lukket lidt mere op, har Peter
Rønning-Bæk afholdt instruktørkurser og kredsen har nu taget initiativ til afholdelse
af kurser.
Corona-krisen har også givet problemer for udtagelse af haver til præmiering.
Forbundet meddelte, at konsulenterne først kom rundt i august. Skive har i år på
denne baggrund ikke ønsket at deltage De øvrige haveforeninger i kredsen har
udtaget haver til præmiering og konsulenten har været rundt og bedømme de
udtagne haver. Så snart præmierne fra forbundet og kredsen er helt på plads, vil de
blive fordelt til de enkelte foreninger. Vi håber at have det på plads inden udgangen
af august måned.
Forbundet har sat gang i en stor medlemsundersøgelse. Undersøgelsen er sendt ud
til alle kolonihavemedlemmer i landet. Vi håber, at der er rigtig mange, der vil svare
på det udsendte spørgeskema. De enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer vil også
blive en del af undersøgelsen og vil blive interviewet i løbet af efteråret. Vi håber,
der kommer et godt resultat ud af undersøgelsen.
H/F Amager har i forbindelse med den megen regn først på året haft store
problemer med vand i deres haver. De har anmodet kredsen om hjælp til
håndteringen af dette overfor kommunen. Problemet er blevet sendt videre til
Forbundet og Peter Rønning-Bæk. Vi håber der kommer en konstruktiv løsning på
problemet.
Da Kredsbestyrelsen gerne vil arbejde på at styrke samarbejdet med foreningerne i
kredsen, har vi planer om, at indkalde foreningerne i Viborg og Silkeborg til et lille
møde, hvor vi kan få en snak om, hvad vi kan lave af tiltag for at fremme et bedre
samarbejde og så foreninger vil føle at de også er en del af kredsen.
Som kredsbestyrelse bestræber vi efter bedste evne at hjælpe foreningerne, men
ind imellem opstår der problematikker af bl.a. juridisk karakter, som
kredsbestyrelsen/formanden ikke umiddelbart kan hjælpe med. Her søger vi så
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selvfølgelig på at få det afklaret/besvaret hos Forbundet, så I kan få det bedst
kvalificerede svar.
Vi vil hermed slutte vores beretning og Kredsbestyrelsen vil se frem til et godt og
konstruktiv samarbejde fremadrettet med foreningerne.
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