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 Årgang 1- nr. 1 – Februar 2022 
 

 
 

NYHEDSBREV FRA HOVEDSTADEN SYDVEST KREDS 
 
 
På kredsbestyrelsesmødet i starten af februar 22 blev det besluttet, at der skal skrives nyhedsbreve 
til alle medlemsforeningerne, i stedet for de mere indforståede referater.  Vi håber, at vi på denne 
måde, kan bringe mere lys over hvad Kredsbestyrelsen laver, og hvorledes vi varetager jeres 
interesser. 
 
Vi vil udarbejde nyhedsbreve i forlængelse af bestyrelsesmøderne og de vil evt. kunne lægges 
offentligt frem på foreningernes hjemmesider, så alle medlemmer kan få en bedre indsigt i  
Kredsens arbejde. 
 
I januar 22 har der været afholdt kursus for nye vurderingsfolk.  Vi har kun fået positive 
tilbagemeldinger fra kurset, så vi håber, at de nyvalgte vurderingsfolk er klar til at give den en 
skalle når sæsonen starter. 
 
Der vil blive holdt et kursus for bestyrelsesmedlemmer på et senere tidspunkt.  Målet vil her være at 
give bestyrelsesmedlemmer en indsigt i hvorledes en vurderingsrapport læses og forstås. Vi har 
endnu ikke klarhed over hvornår dette kursus kan afholdes. 
 

Fra de forskellige afdelinger i Kredsen er der nyt fra følgende afdelinger: 
 
Greve 
Der har igennem en længere årrække kørt en sag om tilbagebetaling af for meget indbetalt leje til 
Greve Kommune. Foreningen har fået de for meget betalte penge retur, og sagen er nu afsluttet fra 
Kredsens side. 
 
Brøndby 
I Brøndby er der kommet en ny forening.  Foreningen der hedder SOLSKIN, består af 59 nyttehaver, 
og det er en forening der er udskilt fra HF Rosen.  Nyttehaverne er nu en forening med selvstændig 
bestyrelse. Der er dog stadig nogen økonomiske mellemregninger der skal løses mellem Rosen og 
Solskin, men det er en sag der skal afklares i forbundsregi og ikke i kredsregi. 
 
Rødovre 
Haverne i Rødovre fik en ny deklaration i 2021, men desværre var der flere fejl og uklarheder i 
deklarationen.  Der arbejdes på højtryk for at få justeret disse fejl på plads, og lige nu afventer en 
ny deklaration bare en underskrift fra Naturstyrelsen. 
 
Ishøj 
Kredsen er af Ishøj Søndergård blevet bedt om at indgå forhandling med Ishøj Kommune om en ny 
lokalplan for området.  Ishøjgård har bedt om at deltage i forhandlingerne, da de også stiller forslag 
om ændringer i deres lokalplan til den generalforsamling der afholdes i foråret.  Der vil være god 

synergi i at forhandle for begge foreninger på samme tid.  
 
Ishøjgård har fået en nærboks hvor man kan modtage og sende pakker.  Vejledning i hvorledes 
boksen anvendes kan læses på www.ishoejgaard.dk  under Nærboks. 
 
Repræsentantskabsmøde 
Det er besluttet af afholde dette års repræsentantskabsmøde den 4. april kl. 18.30 i H/F Ishøjgård. 
Dagsorden med bilag udsendes i starten af marts. 
 

http://www.ishoejgaard.dk/
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Vurderingsudvalg 
Kolonihaveforbundets Vurderingsfunktion har bedt om at få opdaterede lister over 
generalforsamlingsvalgte medlemmer af vurderingsudvalg fra alle foreninger der er tilknyttet 
kredsen. 
Der er tilgået kredsens medlemsforeninger besked om det ovenstående, og Kredsen har allerede 
modtaget flere tilbagemeldinger om samme.  
På den måde hjælper vi VUU med at tilsikre opdaterede vurderingsfolk, og administration af deres 
rettigheder. 
 
 
 
Vigtigt nyt fra Kolonihaveforbundets bestyrelse: 
Processen for juridiske henvendelser 
På weekendens hovedbestyrelsesmøde (05. – 06. februar 2022) blev forbundskontorets juridiske 
rådgivning for medlemmer diskuteret. Der var enighed i hovedbestyrelsen om, at forbundskontorets 
juraafdeling mangler tilstrækkeligt kendskab til lokale forhold i deres sagsbehandling. 
For at sikre en bedre sagsbehandling, hvor alle fremover får fyldestgørende svar, der tilgodeser 
lokale forhold, har hovedbestyrelsen truffet følgende beslutning. 
 
Proces for medlemmer 

Hvis I har spørgsmål eller udfordringer af juridisk karakter, skal I igen rette henvendelse til jeres 
haveforeningsbestyrelse. Bestyrelsen kan sende henvendelsen videre til kredsen med deres 
eventuelle kommentarer, og kredsen har så mulighed for at gøre det samme, inden de sender den 
videre til forbundskontorets juraafdeling. Juraafdelingen vil derefter behandle henvendelsen.  
 
Juratelefonen er lukket 
Beslutningen betyder, at forbundskontoret ikke længere står for direkte, juridisk rådgivning af 
medlemmer. Derfor er juratelefonen også lukket pr. dags dato. Forbundskontoret vil dog besvare 
telefonen og vejlede medlemmerne i de nye retningslinjer måneden ud. 
Det er vores overbevisning, at dette tiltag vil sikre jer en bedre sagsbehandling fremover. 
 
 
Det er bygget op, så medlemmerne henvender sig til deres foreningsbestyrelse. Foreningens 
bestyrelse kan herefter søge råd hos Kredsbestyrelsen, som kan sparre med juristerne i forbundet. 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Kredsbestyrelsen  


