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Erfa-møde 2023 

Som omtalt i seneste nyhedsbrev, så har vi planlagt et erfa-møde for foreningernes bestyrelser.  

Mødet er planlagt til den 8. februar 2023.  Indtil nu er der ikke indkommet nogle emner I gerne vil 

have diskutere, debattere, eller bare have mere information om, så måske er bestyrelserne bedre 

kørende end vi i kreds regi går og tror.  Ingen emner er for små og ingen emner er for store.  Vi kan 

alle blive bedre til vores arbejde som frivilligt bestyrelsesmedlem, og vi kan alle lære af hinanden.  

Så send endelig emner til os, og vi skriver dem på vores emneliste.  I midten af januar 2023, vil I 

modtage en separat invitation med information om tid og sted, og tilmeldingsfrist.  Vi håber at se 

rigtig mange bestyrelsesrepræsentanter til dette møde. 

 

 

Vurderingskurser 

Der har været afholdt vurderingskursus for nye medlemmer den 13. november 2022, og 

tilbagemeldingerne fra instruktørerne har været meget positive.  På vores næste kreds 

bestyrelsesmøde vil vi forsøge at få aftalt datoer for kurser for nyvalgte vurderingsfolk til sæsonen 

2023. 

 

Desværre var der ikke ret mange tilmeldinger til vores mini-kursus med overskriften lær/forstå en 

vurdering, så vi var nødt til at aflyse dette kursus.  Vi arbejder på at finde en anden måde at afvikle 

dette mini-kursus, så de foreninger der måtte ønske det, kan få afviklet et sådan minikursus.  

Der vil fremkomme nærmere information herom, når vi har en model for afvikling heraf. 

 

Som omtalt i sidste nyhedsbrev, så vil Jens Ingemann, bestyrelsesmedlem i kredsen inderligt gerne 

have mere erfaring på vurderingsområdet som forberedelse til uddannelsen som 

vurderingsinstruktør.  Endnu har ingen foreninger tilbudt at Jens kan komme med som observatør, 

men sig gerne til, for Jens er så klar til at lære af foreningernes vurderingsfolk.  

 

 

Kongressen 

Efter kongressen har der været arbejdet på kredsvedtægterne, og det forventes at der er et forslag 

til nye vedtægter klar til behandling og godkendelse på næste repræsentantskabsmøde.  

På kongressen blev Annie Mortensen – vores næstformand – valgt til FU (Forretningsudvalget). 

Kredsen har nu et medlem i det besluttende organ, og så er det op til os, at sikre og fodre Annie 

med holdninger der fremmer Kolonihavetanken i en mere moderne retning.  

 

 

Repræsentantskabsmøde 2023 

Repræsentantskabsmødet afholdes den 19. april 2023.  Vi har endnu ikke besluttet hvor det skal 

afvikles, men det vil der komme information om sammen med indkaldelsen.  Emner der ønskes 

behandlet på repræsentantskabsmødet skal være Kredsbestyrelsens formand i hænde senest den 1. 

februar 2023. 

 

 

Bestyrelsen for kredsen ønsker alle en glædelig jul og et herligt nytår i jeres foreninger  

 

Med venlig hilsen  

 

Kredsbestyrelsen  


