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Referat af Formands- og kasserermøde tirsdag d. 23. april 2019 kl. 19.00 

på Lindegården i Lyngby 
 

Til stede: 

Fra Kredsbestyrelsen: 

Formand Karsten Kehlet (KK) - mødeleder 

Næstformand Carsten Christiansen (CC) - mødeleder 

Kasserer Vibeke Behrmann (VB) 

Sekretær Anette Theis (AT) - referant 

Bestyrelsesmedlem Dorthe Bøgelund Frisch (DF) 

Bestyrelsesmedlem Bent Madsen (BM) 

Bestyrelsesmedlem Steen Andersen (SA) 

Havekonsulent Grethe Bjerregaard (GB) 

Afbud fra kredsbestyrelsen: 

Bestyrelsesmedlem Giusi Fabiano /GF) 

Bestyrelsesmedlem Veinhardt Brunsgaard (VBr) 

 

Haveforeninger til stede: 

Til stede: 

Bernstorff 

Solvang 

Knæbjerget 

H/F Bredely 

H/F Ermelund 

Lundtoftegård 

Stadion 

Fuglsang 

Virumgård 

Majsletten 

Nærum og Omegn 

Birkerød 

Hestkøbgård 

Sjælsø 

Tornevang 

Afbud: 

Lundtoftehaverne 
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Udeblevet: 

Grøndal 

Tuborg Haveby 

Hørsholm 

Lyngen 

Skovmosen 

Rundforbi 

Søllerød 

Vangebo 

Vedbæk 

Wesselsminde 

 

 Vurderingsforståelse (CC) 

Alt materiale gennemgået på mødet lægges på Kredsens hjemmeside (www.nok-kolonihave.dk)  CC 

opfordrer til at alle læser vejledningen til vurderinger.  

 

Vedr. bjælkehytter opført efter 2014 opfordres til at gemme slt dokumentation på udgifter til indkøb og 

opførelse. 

 

Ejererklæringer skal fremover ligge klar med underskrift fra sælger. Foreningerne skal hjælpe med 

dette. 

 

Vedr. anke. Der skal udfyldes en blanket.  Pris for en ankevurdering er ca. 2.300 kr. Husk, at det er 

ankevurderingen der efterfølgende er gældende.  

 

 Præmiefest i august (AT) 

Præmiefesten afholdes i HF Bredely søndag d. 23. august 2019 kl. 10.00. 

Der bliver udsendt en invitation om tilmelding til havebedømmelse i en anden haveforening. 

Tilmeldingsfristen er d. 15. maj. 

Senest d. 28. juni skal Grethe Bjerregaard have besked om hvilke haver hun skal bedømme.  

 

 Hjemmesiden (KK) 

Hjemmesiden blev gennemgået med vægt på login og formandsportalen.  

Vigtigt at alle medlemslister altid er opdateret.  

Ved skift af formand og kasserer skal man sende en mail til kredsen post@nok-kolonihave.dk med 

oplysning om navn, adresse, mail og tlf.nr. 

 

 Grethe Bjerregaard (CB) æ om havebedømmelser 

GB fortalte om havebedømmelser. GB gav et historisk tilbageblik. Hensigten har aldrig været, at det er 

en konkurrence, men en erkendelse af den veldyrkede have. GB gennemgik de 4 områder der gives 

poient for: Helhedsvurdering, Orden, Sundhed og Anlæg.  

 

http://www.nok-kolonihave.dk/
mailto:post@nok-kolonihave.dk
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 Indlæg fra foreningerne 

Hestkøbgård: 

Ny kasserer: Gitte Jensen 

 

Virumgård: 

Ny formand: Lena Thorius 

Hvordan gør man med den digitale postkasse når der er ny formand? Der var forskellige forslag. 

Virk.dk, kontakt Nets. Andre har deres e-post gennem netbank.  

 

Tornevang: 

Ny formnd Kent Nielsen 

 

Knæbjerget: 

Ny kasserer. Foreningsservice. Det koster ca. kr. 400 om året pr. medlem i en forening med 36 haver. 

 

Ermelund:  

Ny formand: Jørgen Olsen. 

 Foreningen skal flyttes. Der er begyndt at blive lavet aftaler om hvordan det skal ske. 

 

Fuglsang:  

Ny formand: Jane Dam Hansen 

 

Velkommen til alle de nye folk. Kredsen glæder sig til samarbejdet. 

 

Eventuelt 

Intet 

 

 

. 

 

 

 


