
Nordsjællandskredsen

Ordinær  kredsgeneraIforsamling  lØrdag 26. juni  2021 kl. 10.30  i H/S
Frederiksborghaverne

24 deltagere ud af  55 mulige, heraf: Frederiksborghaverne 3 delegerede, Gurre 4 delegerede, Pindemosen 3
delegerede,  RØnnevang  4 delegerede, Solbakken 2 delegerede, Stormosen  2 delegerede, Trekanten  3

delegerede  og Kana  3 delegerede.

REFERAT

Pkt.  I Velkomst  ved  formand  Frank  Poulsen

Formanden  bød de delegerede  velkommen  til kredsgeneraIforsamlingen,  der  pga. covid  19  situationen

dækkede  årene  2019  og 2020  - med  tilladelse  fra KoIonihaveforbundet.  Det indebærer,  at alle er på valg

under  pkt.  7. Ligeledes  er covid  19  årsag  til,  at generalforsamlingen  afholdes  uden  ledsagere  og uden

efterfgilgende  fest.

Pkt.  2a Valg  af  dirigent

Kell  Bækkelund  fra H/F Kana blev  valgt  som dirigent,  og han takkede  for  valget  og kunne  konstatere,  at

kredsgeneralforsamIingen  var  såvel lovligt  indkaldt  som beslutningsdygtig.

Pkt.  2b Valg  af  referent  og  stemmeudvalg.  Navneopråb

Marianne  Tinggaard  fra H/F Pindemosen  blev  valgt  som referent,  mens  man udelod  valg  af  stemmeudvalg

pga. generaIforsamIingens  beskedne  fremmgide.

Pkt.  3 Bestyrelsens  beretning  ved  formanden

Frank  Poulsen  aflagde  beretning  for  perioden  2019  og 2020,  hvor  han bl.a. kom ind på arbejdet  i Forbundet

og i Kredsen,  på havebedg)mmelserne  samt  på vurderingskurserne,  jf. bilag  1.

Beretningen  blev  sat til debat,  og der  var  en del kommentarer  til havebedBmmelserne.  Dels var  der

synspunkter  om,  at tiden  er lØbet  af havebedømmelserne,  i hvert  fald  i den nuværende  traditionelle  form,

dels  at man både  kunne  informere  mere  lokalt  om muligheden  hhv. bytte  havekonsulent  med  anden  kreds

for  at få nye gijne på. Atter  andre  pegede  på, at den  generelle  manglende  tilslutning  til havebedgimmelserne

bgir være  et emne  på den næste  kongres,  ligesom  man  i mange  haveforeninger  oplever  stØrre  interesse  for

egne  havepræmier.

PerJohansen,  Frederiksborghaverne,  efterlyste  muligheden  for,  at vurderingsinstruktgirsuppleanter  også

kan deltage  på kurser.  Per  Olsen,  Gurre,  oplyste  hertil,  at instruktørmaterialet  har  været  meget  længe

undervejs,  og at der  ikke  efter  hans  opfattelse  er arbejdet  med  suppleanter  i regi  af  det  nye organ  WU.  Det

vil dog  give god mening  med  suppleanter,  når  kredsbestyrelserne  fremover  vælger  instruktg)rer.  Et andet

synspunkt  gik på, at instruktØrerne  er identiske  med  Ankeudvalgets  medlemmer.

Beretningen  blev  herefter  godkendt.



Pkt.  4 Regnskab  for  2019  og  2020  ved  kassereren

Ina  Kjær  Nielsen  gennemgik  ganske  kort  begge  regnskaber  med  fremhævelse  af de poster,  som  skilte  sig ud,

eksempelvis  møder  og oplevelsestur  i2019  og for  2020  møder  og kursusvurdering.  Jf. bilag  2 og 3. Dette

gav ikke  anledning  til  kommentarer,  og begge  regnskaber  blev  derfor  taget  til  efterretning.

Pkt.  5 Indkomne  forslag

Der  var  ikke  modtaget  nogen  forslag  ved  fristens  udlBb  den  5. juni  2021.

Pkt.  6 Budget  for  2020  og  2021  ved  kassereren

Ina  Kjær  Nielsen  konstaterede,  at budget  2020  havde  ramt  endda  super  godt,  og at budgettet  for  dette  år

er  sat kr. 23.000  hgijere  på udgiftssiden.  Jf. bilag  4.

Pkt.  7 Valg  til  bestyrelsen  mm.

Formand  for  2 år: Nyvalg  af  Dorthe  Brorly,  Trekanten

Kasserer  for  1 år: Nyvalg  af  Frank  Poulsen,  Stormosen

Bestyrelsesmedlem  for  2 år: Nyvalg  af  Marianne  Tinggaard,  Pindemosen

Bestyrelsesmedlem  for  2 år: Genvalg  af  Christina  Duwall  Sørensen,  Solbakken

Bestyrelsesmedlem  for  1 år: Genvalg  af  Per  Olsen,  Gurre

Bestyrelsesmedlem  for  1 år: Genvalg  af  Frank  Rasmussen,  RBnnevang

Bestyreisesmedlem  for  1 år: Genvalg  af  Peter  Lilleballe,  Solbakken

BestyreIsessuppleant  for  1 år: Nyvalg  af  Johnny  SØndergaard,  Stormosen

Bestyrelsessuppleant  for  1 år: Genvalg  af  Kurt  Rasmussen,  Rginnevang

Revisor  for  1 år: Genvalg  af  Kurt  Rasmussen,  Rginnevang

Revisor  for  2 år: Genvalg  afJohnny  S@ndergaard,  Stormosen

Revisorsuppleant  for  1 år: Genvalg  af  CasperSembach,  Stormosen

Revisorsuppleant  for  1 år: Genvalg  af  Mie  Lindholm,  Trekanten

Ankeudvalg  for  2 år: Genvalg  af  Per  Olsen,  Gurre

Ankeudvalg  for  1 år: Nyvalg  af  PerJohansen,  Frederiksborghaverne

Ankeudvalg  for  1 år: Genvalg  afJens  DuwallS@rensen,  Solbakken

AnkeudvalgssuppIeant  for  1 år: Nyvalg  afAnders  Bilde  SØrensen,  Stormosen

AnkeudvaIgssuppIeant  for  1 år: Genvalg  af  Susanne  Rasmussen,  Klostermosen

Pkt.  8 Næste års m@dested H/F Pindemosen

Det  er  Pindemosens  tur  til  at  afholde  og arrangere  generalforsamlingen  i2022,  som  forhåbentlig  kan  foregå

som  fgir  covid  19.  Planen  er  en af  de to  fgirste  weekender  i juni  måned.



Pkt.  9 Eventuelt

Mie  Lindholm,  Trekanten  g}nskede  en drgiftelse  af forsikringspræmierne,  som er steget  voldsomt  i regi  af

Forbundet.  De fleste  af de g)vrige haveforeninger  havde  ingen  erfaringer  hermed,  da man operer  med

individuelle  forsikringer.

Den afgående  formand,  Frank  Poulsen,  takkede  for  en god generalforsamling,  og i sin egenskab  som nyt

bestyrelsesmedlem  (kasserer)  lovede  han forsamlingen,  at kredsbestyrelsen  vil have  fokus  på emnet

vurderingsfoIk/vurderingsinstruktBrer/ensIydende  baggrundsmateriale.

Han takkede  herefter  Ina og Lisa, der  gik af efter  mange  års stor  indsats.  Tak også til dirigenten  for  veludfg)rt

hverv.

Helsing@r  6. juli  2021

Dirigent  Kell Bækkelund GODKENDT

/

Formand  Frank  Poulsen GODKENDT

Referent  Marianne  Tinggaard



Bestyrelsens  beretning  for  juni  2019-  juni  2021  (NordsjælIandskredsen)

Forbundet

Der har  kun været  afholdt  3 HB møderi  perioden  siden  sidste  kreds  G/F.

Dette  skyldes  en del aflysninger  grundet  Covid19.  Normalt  afholdes  der 3 HB mØderi  kalenderåret

og 5 m(»der  i kongres  år. Jeg har deltaget  i 2 af m(»derne,  som typisk  finder  sted på Fyn. Næste

m(»de i HB er planlagt  til den 2. /3. juli  2021i  Middelfart.

Der er en rækker  udvalg  nedsat,  hvor  hvert  stor  område  har nogle  pladser,  så udover  at sidde  i HB

er der typisk en plads i et udvalg  man kan besætte.  Jeg kunne  ikke deltage  i det  fØrste  HB mØde i

perioden  (6. juli  2019)  hvor  disse poster  blev  fordelt,  men meldte  mig  efterf(»lgende  til

kommunikationsudvalget.  Det viste  sig dog hurtigt,  at jeg ikke ville  kunne  deltage,  da m(2)derne

blev  afholdt  i dagtimerne  og ikke passede  ind med mit  arbejde.  Man kan på Dialognet  se alle de

nedsatte  udvalg,  deres medlemmer,  kommissorie  og i nogle  tilfælde  referater.

I%derne  i HB har båret  præg  af det  organisationsudvilkingsprojektet,  SOm kongressen  i 2018

nedsatte  et udvalg  til at arbejder  med.

Formålet  ned organisationsprojektet  er at afdække  organisatoriske  udfordringeri  alle led af

Forbundet  og slge  demokratisk  fornyelse.  Arbejdet  skal munde  ud i beslutningsforslag  til næste

Kongres.  Hovedbestyrelsen  har prioriteret  5 emner  til behandling  i det  Organisationsudvalg  der

blev  nedsat:

Beslutnings-  og mØdestruktur

Fornyelse  og udvikling

Håndtering  af forskellighed  (i forhold  til forskellige  havetyper)

Opgavefordeling  (mellem  de organisatoriske  enheder  i KoIonihaveforbundet)

Mandater,  klage og sanktion

Til at bistå  dette  projekt,  har Kolonihaveforbundet  lavet  en aftale  med et konsulentfirma,  som

hedder  next  puzzle.  De har foretaget  en del fokusgruppeinterviews  og interviews  med

enkeltinteressenter  og repræsentanter  fra forskellige  havetyper,  samt  en

sp(brgeskemaunders(»gelse  der  er udsendt  til alle medlemmer,  hvis e-mail  adresse  er  i

foreningsportalen.  Som f(blge af covid19,  er dette  arbejde  blevet  besværliggjort  og vi har derfor

ikke endnu  modtaget  en up date  på, hvordan  arbejdet  skrider  frem.  Jeg forventer  der  er nyt  til

næste  HB-mlde.

Ijanuar  2021,  blev  det  vedtaget  at udskyde  Kongressen  i 2021  et år pga. covid19,  så den i stedet  er

planlagt  til primo  september  2022. Der var  35 der  stemte  for,  0 der  stemte  imod  og 3 der  undlod

at stemme  eller  stemte  blankt.  Det foregik  ved skriftlig  afstemning  I HB, da det  ikke var muligt  at

samles  pga. forsamlingsforbud.



Forbundet  udsender  hver  måned  et nyhedsbrev  til  foreningerne,  som de kan videresende  til deres

medlemmer/bestyreIse,  ligesom de er blevet aktive på de sociale medier  (facebook). Der har  også

været  minimum  et nyhedsbrev  i2021  fra  juridisk  afdeling.

Forbundet  har  ligeledes  iværksat  en række  webinarer  rettet  mod  bestyrelsesmedIemmer,  der

findes  pt. 4 moduler  man  kan tilmelde  sig. De findes  under  "Kurser"  på koIonihaveforbundets

hjemmeside,  Dialognet.

Fra marts  til maj  i 2021,  har  forbundet  foretaget  en undersØgelse  af Havebladet,  for  at få indblik  i

om noget  kunne  gØres bedre  eller  anderledes.  Da de kun modtog  I.100  besvarelser  (ud af 38.000)

mener  de at besvarelsesprocenten  er for  lille  til  at resultaterne  repræsenterer  flertallets  holdning

og de vil ikke basere  ændringer  af bladet  på den baggrund.  Alle  kritikpunkter  og gode  ideer  er dog

taget  med  i det  videre  arbejde.

Man  arbejder  også på en opdatering  af hjemmesiden,  som ventes  klar  i sensommeren.

På forbundets  hjemmeside,  er der  en side  med  vejledning/råd  i forhold  til  corona,  som  har  været

målrettet  kolonihaver,  men  de har  naturligvis  også henvist  til myndighedernes  anbefalinger  og at

vi, til  enhver  tid  fulgte  dem.

Kredsen

L(»rdag den 1. juni 2019 blev der afholdt  G/F i H/F Stormosen  i Humlebæk. Her var der blandt
andet  vedtægtsændringer  på dagsorden,  som  blev  enstemmigt  godkendt  af  de 29 delegerede.

Der var dog ikke 2/3 af de mulige 55 delegerede  og derfor  blev der indkaldt  til ekstra ordinær

generalforsamling  den 3. juli 2019, ligeledes i H/F Stormosen.

Her  var  der  21 delegerede,  som alle  stemte  for  de nye  vedtægter,  som  efterfØlgende  blev  udsendt

til  foreningerne.  Ændringerne  var  primært  justeringer,  så de fulgte  forbundets  standard

vedtægter.

I perioden  fra sidste G/F og til nu, er der blevet afholdt  6 bestyrelsesmØder  og 4 formandsmøder.

Antallet  af bestyrelsesm(bder  er mindre  end  normalt  grundet  covid19  pandemien,  men  det  er

lykkes  af  afholde  det  forventede  antal  formandsm(bder  i perioden,  dog  også præget  af aflysninger

og udsættelse.

På formandsmldetiseptember  2020  i Kana,  havde  vi beslg  af next  puzzle,  som  havde  en række

spgirgsmål  til os i forhold  til  organisationsudviklingsprojektet,  hvor  vi havde  muligheden  for  at

komme  med  vores  input  og vi havde  en god  drg)ftelse,  så nu må vi se, hvad  det  hele  munder  ud i.

Kredsgeneralforsamlingen  for 2020 måtte  også udsættes/aflyses  som f(»lge af pandemien.  Den Var

planlagt  til 3. oktober  2020.

Havebedlmmelse

15./16.  juli  2019  blev  det  tid til Havebedg)mmelse,  som blev  foretaget  af John  Norrie  og med  mig

på slæb.  På de 2 dage  var  vi rundt  og besØge  7 foreninger,  som  deltog  i havebedØmmelsen.  Der



var mange  flotte  haver  og en have  på Solbakken  blev belØnnet  med maksimumpoint,  40 og

dermed  en sikker  ærespræmie.

I 2020  var der  desværre  kun 4 foreninger  der  deltog,  hvilket  for  en del skyldes  situationen  omkring

covid19.  Her var  det  bestyrelsesmedlem  Frank Rasmussen,  som havde  forng)jelsen,  sammen  med

John Norrie,  og var rundt  og bes(;5ge de fine  haver.

For 2021  er der  planlagt  havebedØmmelse  af John Norrie,  tirsdag  den 6. juli  2021  og der er 6

foreninger  der har tilmeldt  sig i år.

Der  har  på vores  formandsm(»der  været  dr(bftet,  om man kunne  få en anden  konsulent  ud og

bed(»mme  haverne  til næste  år og det  er noget  bestyrelsen  vil kigge ind i, i det  kommende  år.

Oplevelsestur

Vi havde  planlagt  den årlige  Oplevelsestur  for  1. og 2. præmie  vinderne  i2018  til den 3. august

2019.  Turen  startede  ud fra HelsingØr  kl. 8.00  og forbi  HillerØd  og samle  de sidste  op. Vi var

dermed  25 der begav  os afsted  mod Koldkrigsmuseum  Stevnsfortet,  hvor  vi fik  en rundvisning  på

cirka 1 % times  tid.  Vejret  var  fantastisk  og fra Stenvsfortet  gik turen  til RBdvig Kro og Badehotel,

hvor  vi fik serveret  en super  frokost.  Videre  derfra  besØgte  vi et par gartnerier  på vej hjem

omkring  HerfØlge  Og vi endte  hjemme  i Helsingg)r  omkring  kl. 18,  efter  en god tur.

I 2020  blev  oplevelsesturen  aflyst  grundet  covid19,  men 1. og 2. præmie  vinderne  fra 2019  vil ikke

blive  snydt,  de vil også modtage  en invitation  til oplevelsesturen,  som planlægges  afholdt  i2021,

så den således  vil være  for  vinderne  i 2019  og 2020.  Turen  planlægges  afholdt  den 7. august  2021.

Det er de 2 haver  med det  hgjeste  antal  points,  som får  en forbundspræmie  fra hver  forening,  som

modtager  en invitation  til turen.

Vurdering

Der er i 2019  afholdt 4 kurser for nye og gamle vurderingsfolk  i henholdsvis H/F Trekanten d. 21/5,
Stormosen d. 29/5, Pindemosen d. 11/6, Solbakken d. 25/9 med et samlet antal deltagere på 25
personer.

Der eri2020  afholdt  2 kurser,  det  ene på Damgården  i Helsingør  d. 19/8  med deltagelse  af nye og

gamle  vurderingsfolk  fra H/F Pindemosen,  Klostermosen,  Gurre,  Solbakken  med et samlet  antal

deltagere  på 23 personer.

Det andet  kursusi  HS Frederiksborghaverne  i HillerBd  d. 14/10  med deltagelse  af nye og gamle

vurderingsfolk  fra H/F Kana, Rønnevang,  Trekanten,  Gurre,  Frederiksborghaverne  med et samlet

antal  deltagere  på 15 personer.

Der mangler  fortsat  at blive  afholdt  et vurderingskursus  for  vurderingsfolk  fra H/F M(»llehaverne

samt  nyvalgte  vurderingsfolk  fra kredsens  Øvrige  foreninger  der  er i gang med at holde

generaIforsamlinger.

Kredsens  vurderingsinstruktg}rer  Christina,  Jens og Per har  deltaget  i vurderingsinstruktg)rkursus  d.

29/2  2020.



Der hari  perioden  2019-  2020  været  3 ankesager,  I i Trekanten,  li  Frederiksborghaverne,  li

Solbakken.

Kredsen  har  i2020  indkØbt  ny PC, projektor  og lærred  der  skulle  lette  undervisningen  af

vurderingsfolk.

Der  er fra flere  foreninger  et Ønske  om der  afholdes  et mØde  for  vurderingsfolk  hvor  man  opdelt  i

grupper  vurderer  et par  huse  for  efterfØlgende  at drØfte  resultatet  af  vurderingerne.

Vedr. 2021, her blev det planlagte kursus for vurderingsinstruktØrer  i februar 2021 aflyst/udsat
pga covid19.  Kurset  blev  dog  gennemf(»rt  den 12.  juni  2021  på Scandic  Hvidovre,  hvor  Per  fra

NordsjælIandskredsen  deltog.  På kurset  blev  der  udleveret  nyt  kursusmateriale,  så kredsens

vurderingsinstrukt(»rer  er klar  til  at afholde  kurser  i den nærmeste  fremtid.  Jeg ved der  allerede  er

bud  efter  dem  flere  steder  fra og de er også i gang  med  at kigge  på datoer.

Afrunding

Til slut  vil jeg  gerne  takke  for  de 2 år jeg  har  været  formand  og det  gode  samarbejde  i kreds

bestyrelsen.  Ligeledes  vil jeg  gerne  takke  repræsentanterne  fra de forskellige  foreninger,  som har

deltaget  i vores  formandsm(»der.  Disse  mØder  kommer  jeg  specielt  til at savne.

Dette  var  kredsens  beretning  for  2019  og 2020.


