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Lad os starte med opfølgning på vores beslutninger på sidste generalforsamling – vedr.  2020: 

På generalforsamlingen i 2021 besluttede vi at vores vand skulle lukkes når frosten satte ind.  

På kredsgeneralforsamlingen senere på året lykkedes det Østjyllands Kreds, at få vedtaget deres forslag om at der 

skulle lukkes/åbnes ved sommertid/vintertid – og vores beslutning blev derfor underkendt.  

Vores tidligere egen bestemmelse på dette område er derved også forsvundet  

Vi vedtog ligeledes at prøve at få digital afstemning ved vores generalforsamling. Dette er ifølge kreds-

vedtægterne ikke tilladt, da kun personligt fremmøde medfører stemmeret. Igen må vi indtil videre ”bakke” ud af 

et muligt fremskridt/forbedring for vores medlemmer. Vores beslutning om at opspare til udskiftning af vand-

hovedledningen fandt kredskontorets kasserer at være upraktisk at håndter rent administrativt, så det kom aldrig 

i gang og er sat i bero indtil videre. 

Honorar til formand og bestyrelsesmedlemmer forblev uændret i 2021 og stigning på bod for manglende 

deltagelse til fællesarbejde er først gældende fra og med sæson 2022 – i.o.m. at sæson 2021 var tæt på slut da 

forslaget blev vedtaget. 

Nu lidt om vores havesæson 2021 

Vores havesæson 2021 mindede på mange måder om sæsonen i 2020. 

Vi var alle præget af bekymringer, som handlede om risikoen for at blive smittet med Corona. En bekymring som 

gjorde, at vi alle begrænsede vores aktiviteter udenfor vores private atmosfære til et minimum.  Vi havde 

forsamlingsforbud, krav om testninger, håndsprit og mundbind. Krav som heldigvis blev lempet sidst på sæsonen. 

Vi i bestyrelsen fulgte Forbundets opfordring til at vise hensyn til vores medlemmer om at se lidt stort på, om de 

nu fik passet og plejet alt som de burde, men vi fik dog gennemført de fleste af vores fællesarbejder selv om vores 

sommervejr stort set kun var koldt og vådt – det var lidt som om sommervejret også var gået i hi for coronaen. 

Vores medlemsmøde vedrørende sæson 2020 kunne først afholdes i august og på mødet blev vi i bestyrelsen 

kraftigt opfordret til at få bedre styr på det hele. Vi i bestyrelsen skulle planlægge alt bedre og engagere de 

frivillige kræfter, som mentes var blandt medlemmer, noget mere.  Vi i bestyrelsen gør naturligvis vores bedste, 

men vi prøvede selvfølgelig endnu hårdere/gjorde hvad vi kunne. Vi forsøgte at finde frivillige hænder til at 

hjælpe, uddelegere ansvarsområder til små grupper og til enkelte som måtte være interesseret, men desværre – 

Enten kom der ingen eller kun få medlemmer til opgaverne og kun 4 meldte sig til de 3 grupper. De medlemmer 

som klagede over vores indsats bød sig heller ikke til. 

Der var sågar et medlem, som oplyste at det kunne hun da ikke se nogen grund til at melde sig til – vi i bestyrelsen 

fik jo penge for at gøre arbejdet.  

Jeg mener ikke manglende hænder skyldes dårlig vilje. Jeg mener, at det er tiden som har ændret sig – Det at 

engagere sig i frivilligt arbejde er ikke længere en prioritet. Før kunne medlemmer og bestyrelsesmedlemmer 

knokle aftener, weekends for deres forening skyld, men disse mennesker er en uddøende race.  

Nutidens nye medlemmer prioriterer anderledes og for dem er tid det mest dyrebare de har. Tid til deres 

job/egne interesser og familie-fælleskab – Den smule tid de kan få og som deres travle og egne ”hamster-hjul” 

tillader. Deres pli, takt og tone i fællesskabet er tilmed tillige ofte ganske anderledes – dvs. at overholdelse af 

vores ordensregler kan være svært. Deres ønskelige tanker mht. hvad de kan gøre for fællesskabet synes for 

enkelte at være mere hvad fællesskabet kan gøre for dem? 

  

Vores haver solgte godt i 2021 – ganske som i 2020. I de sidste to år er der alene i vores forening blevet handlet 

51 haver!                      ”Danmark” har rigtigt fået øje på vores kolonihaver. 
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Vores tidligere forpagter af kiosken inviterede til herlige sommeraftener med fodbold på storskærm og vores 

festudvalg fik enkelte arrangementer op at stå, men det fortæller de sikkert mere om senere. Desværre er det 

endnu ikke lykkedes at få/finde den rigtige til at overtage kiosken. Sikkert fordi det er et mega-stort stykke 

arbejde/uhyre tidskrævende og til næsten ingen indtjening. 

 

NYE TIDER ER KOMMET OG NYE TIDER VIL FORTSAT KOMME 

Det er ikke kun synligt i vores forening – alle landets foreninger med frivillige hjælpere ser det i deres eget regi –  

Igen: nye tider er på vej. Dette er noget vi er tvunget til og må acceptere.  

 

Vores medlemsskare er på 192 sjæle og heraf har de 139 erhvervet deres haver efter 2010 – For at være grov – så 

har vi kun 13 medlemmer tilbage, som fik deres have i forrige århundrede – undertegnede incl.  

 

Disse data mener jeg taler deres eget tydelige sprog.  

 

Vi er nødt til at følge med tiden – ændre, forbedre ordensregler og vedtægter – forhåbentligt få mere egen 

bestemmelse i de enkelte foreninger. Vi skal helst have bremset medlems-tilslutningen til ønskerne om løsrivelse 

fra kreds og kolonihaveforbund. Vi skal have ændret den opfattelse som er mht. at kolonihave-organisationen er 

gammel og støver, stadig lever i ´60 erne.  

Følger vi ikke med tiden, er der ingen kolonister om 10-25 år. 

 

Lad os følge med og samtidig håbe, at vi kan bevare den dejlige kolonihaveånd – hvor vi alle støtter op om og 

hjælper hinanden – store som små. 

Tak for ordet 

Formand 

Inger 

 

 


