
  
  
 
 
  
 

 

Smedeholm 13C, 2. th. ∙ DK-2730 Herlev ∙ Tlf. 38 28 87 50 ∙ www.kolonihave.dk ∙ info@kolonihave.dk ∙ CVR 1615 4628 
Medlem af Det europæiske kolonihaveforbund  

1 
 

 
 
 
 

Kolonihaveforbundets organisationsudvalg 
 

 
Formål:  
Formålet med organisationsudvalget er at afdække organisatoriske udfordringer i alle led af 
Forbundet og søge en demokratisk fornyelse, som kan tegne fremtiden for os alle.  
 
Organisationsudvalget er nedsat af kongressen 2018, som besluttede, at udvalget skal fremlægge 
et beslutningsforslag om fremtidig organisering til kongres 2021. 
 
Beskrivelse af formål i kongresforslaget:  
Kolonihaveforbundet er en paraply af meget forskellige foreninger, hvor den nuværende 
organisation ofte opleves at have fokus på standard-løsninger, der ikke rummer plads til 
forskellighed. Løsninger, hvor frivillighed er en mulighed, fremmer forståelsen af fordelen ved at 
være en del af en stor organisation.  
 
Der bør være fokus på hele organisationen og en klar adskillelse mellem administrativ og politisk 
organisation. 
 
Der er brug for udbredelse og styrkelse af medlemsindflydelse og demokrati, hvor vi også søger at 
sikre en tilfredsstillende mindretalsbeskyttelse. 
 
Tydeliggørelse af forventninger til alle led i organisationen, både den administrative og den 
politiske del, heri også Hovedbestyrelsen samt udvalg. 
 
Større gennemsigtighed i beslutningsprocesser, som har konsekvenser for medlemmerne og 
organisationen. En sammenhængende og bedre betjening af medlemmer og kredse. 
 
Behov for at kunne agere hurtigere med beslutninger, der kræver indkaldelse af delegerede. F.eks. 
besluttende årsmøder i kongresperioden. 
 
Hvordan understøttes Forbundets vision og fokusområder 
Udvalget understøtter visionen om at være en professionel og dynamisk organisation. Endvidere 
understøttes fokusområdet ”Udvikling af Forbundet/Professionalisering”.  
 
Hvordan sikres demokrati og medlemsinddragelse 
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Udvalget sikrer demokrati og medlemsinddragelse via temadrøftelser med medlemmer og foreninger. 
Medlemmer og foreninger inddrages dermed i, hvilke udfordringer, der skal løses.  
 
Hvordan skabes værdi for medlemmerne 

• Mere effektiv og tidssvarende organisation 

• Klarhed over roller og opgaver 
 
Andre effekter af udvalget 
Der vil blive skabt dialog om emnet, hvilket vil synliggøre Forbundet i foreninger og hos medlemmer.  
 
Opgaver:  
På den baggrund har udvalget følgende opgaver:  
 

• Hvad er Forbundets kerneopgaver 

• Hvilke besluttende organer skal vi have og hvad skal de beslutte  

• Hvilke mandater har de forskellige beslutningsfora  

• Hvornår og hvordan (fysisk/digitalt) skal de mødes  

• Er størrelsen på beslutningsfora den rigtig og den mest effektive 

• Hvordan skal organiseringen af udvalg være og hvilke mandater har udvalg 

• Er formandskabet og næstformandskabet det rigtige  

• Er opgaver og mandater i sekretariatet de rigtige 

• Er organiseringen i kredse og storområder den rigtige og mest effektive, herunder budget 
og kontingentstruktur 

• Hvilke opgaver skal kredse og storområder løse 

• Er organisationen vedr. henvendelser og klager den rigtige  

• Mangler der sanktionsmuligheder 

• Hvordan sikrer vi medlemsindflydelse og styrkelse af demokrati 
 

Udvalget kan ikke selvstændigt træffe beslutninger eller foretage ændringer, der har økonomiske 
konsekvenser for medlemmerne.  
 
Tidsplan for arbejdet  
Organisationsudvalget skal arbejde i 3 faser:  
 
Fase 1 (2019): Indsamle viden og input 

- Kortlægge hvilke organisatoriske udfordringer der skal løses  
- Hvad gør andre  
- Hvad er behov og ønsker hos foreninger og medlemmer  

 
Hvordan indsamles viden og input:  

- HB’s temamøde i 2019   
- Besøg andre 
- Fokusgruppeinterviews eller lignende med foreninger 
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- Debatmøder og dialog på digitale medier 
 
Fase 2 (2020): Ideer og drøftelser 

- Der arbejdes med forskellige ideer, modeller og løsningsforslag.  
- Foreninger og medlemmer kan komme med input til ideer og modeller i digitale fora 
- Modeller diskuteres løbende i HB og på temadag 2020 

 
Fase 3 (2021): Klargøring til kongres 

- HB-temadag 2021 (tidligt på året) – endelig model besluttes 
- Kongresforberedelse og kommunikation om model via orienteringsmøder mv.  

 
Mødeaktivitet:  
Udvalget fastsætter selv sin mødeaktivitet efter behov.  
 
Deltagere i udvalget er:  
Udover formand og næstformand skal alle storområder være repræsenteret i udvalget med 
følgende antal:  
Storområde 1: 4 medlemmer 
Storområde 2: 2 medlemmer 
Storområde 3: 2 medlemmer 
Storområde 4: 4 medlemmer 
 
Udvalget fungerer som styregruppe og kan undervejs nedsætte underudvalg, temagrupper mv. 
efter behov. Udvalget inddrager endvidere HB i drøftelser undervejs, samt forelægger færdige 
beslutningsforslag for HB inden kongressen i 2021.  
 
Forbundskontoret stiller sekretariat til rådighed for udvalget.  
 
Deltagere:  
Forbundsformand Preben Jacobsen 
Næstformand Peter Rønning-Bæk  
Direktør Ditte Jensen (sekretariat) 
 
Storområde 1: 
Hanne Rasmussen 
Kirsten Holm 
Sarah Just Larsen 
Tom Atkins 
 
Storområde 2: 
Karsten Kehlet 
Svend Pedersen 
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Storområde 3: 
Jørgen Erik Jørgensen 
Solvejg Nielsen 
 
Storområde 4: 
Johnny Eriksen 
Anni Kyed 
Inger Kjøjgaard 
Gunnar Vitting 
 
Sekretariat: Ditte Jensen 
 


