MIDTJYLLAND KREDS
BESTYRELSENS 1. BERETNING
FOR ÅRET 2015

Kredsens første år, hvor tre tidligere kredse og i alt seks kommuner blev samlet i én
kreds, blev en turbulent omgang for os alle.
Ikke alene på grund af de rent administrative vanskeligheder samt økonomiske
udfordringer vi måtte løse men også på grund af medbragte interne konflikter fra
den tidligere Viborg Kreds, som i øvrigt kunne have fejret 100 års jubilæum i 2019.
Med Kolonihaveforbundets mellemkomst er denne konflikt om ikke løst, så
definitivt afsluttet for så vidt angår Kolonihaveforbundet og Midtjylland Kreds, på et
af Kolonihaveforbundet ekstraordinært indkaldt repræsentantskabsmøde. Hvad der
er foregået i Viborg Kreds tidligere er ikke et tema for Forbund og Kreds fremover.
Disse besværligheder har lagt en dæmper på kredsens normale arbejdsopgaver, idet
kredsledelsen har spildt uforholdsmæssig megen tid herpå.
Vi har dog i årets løb kunnet hjælpe forskellige foreninger med de opgaver der er
dukket op i forbindelse med sammenlægningen.
Det er heller ikke gået helt stille af, at Forbundet har indført omfattende
digitalisering i året der gik, hvilket naturligvis har afstedkommet spørgsmål.
Formandsportalerne og de dermed relaterede opgaver ser for de flestes
vedkommende ud til at blive håndteret tilfredsstillende. Dog kan vi se at enkelte
foreninger ikke endnu magter at opdatere medlemslisterne, hvilket uheldigvis
medfører at medlemmerne ikke får tilsendt Havebladet og anden relevant
information fra Forbundskontoret. Vi vil påse at foreningerne i det kommende år får
rettet op på dette og andre forhold for at sikre medlemmerne deres rettigheder.
Den ny kreds er kommet rimeligt fra land rent økonomisk og vi kan i den forbindelse
informere om, at undervisning af vurderingsfolk fremover påhviler Kredsen.
Det vil vi informere om til foreningerne idet vi har besluttet, at der afholdes kurser i
de enkelte kommuner for at sikre lokalt baseret undervisning. Der er udpeget en
underviser i hver kommune der sammen med Kolonihaveforbundets INFO udvalg
forestår afholdelsen af disse kurser.

Det understreges, at vurderinger foretaget af personer der ikke er godkendte af
Kredsen, er ugyldige og haveoverdragelser der er baseret på sådanne derfor er
ugyldige, hvilket er bestyrelsens ansvar.
Kredsen får tilført midler fra Forbundet til at løse denne opgave. De øvrige kurser
som Kolonihaveforbundet afholder ‐jura, kasserer, dirigent‐ fortsætter som hidtil.
Den nytilkomne forening i Thisted forsøger at købe jorden hvorpå de ligger og i den
forbindelse er det lykkedes Kredsen at skaffe tilsagn fra Kolonihaveforbundet om
financiering. I øvrigt pågår der forhandlinger med andre foreninger der kunne
tænkes at ønske medlemskab af Kolonihaveforbundet.
Vi har afholdt for få bestyrelsesmøder i året og det vil vi ændre på i det kommende
år. Derimod har Forretningsudvalget afholdt en række møder efter behov og man
kan derfor sige, at vi har sikret at informationerne er kommet ud i de enkelte
kommuner via FU medlemmerne. Meningen med et forretningsudvalg er jo at vi kan
minimere udgifterne. I det hele taget fungerer ordningen med et FU helt efter
hensigten, idet vi har medlemmer fra de enkelte kommuner til sikring af
informationsstrømmen og løsning af lokale opgaver. Kredsens opgaver fremgår jo
ret klart af den ny kredsvedtægt vedtaget på Kongressen i Holstebro i efteråret.
Her deltog kredsformand‐ næstformand‐ og kasserer.
Næste Kongres afholdes i 2018 i Odense.
Havebedømmelserne er overladt til vore to udmærkede konsulenter og vi har fået
indført at de begge råder over en konsulentens præmie ligesom de begge kan tildele
miljø – børnevenlig præmier. Vi kunne konstatere at ”kvaliteten” af haverne ud fra
et konsulent synspunkt er meget svingende idet man jo har forskellig opfattelse af,
hvad det der med at være havelejer indebærer. Enhver sin lyst og det er helt op til
den enkelte at drive sin have som man vil – men det skal se ordentlig ud !
Bestyrelsen takker alle for det år der er gået og vi ser frem til et godt haveår i 2016

