Referat fra MIDTJYLLAND KREDS repræsentantskabsmøde
28.APRIL 2016 på Stationen Viborg
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Velkomst
Valg af dirigent og referent samt evt. stemmeudvalg
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab
Indkomne forslag:
a. Ny kredsvedtægt
b. Forslag om afhændelse af kredskontor
6. Fremlæggelse af budget for 2016
7. Valg i henhold til vedtægt:
a. Valg af kredskasserer
b. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
c. Valg af 4 bestyrelsessuppleanter
8. Valg af 2 kredsrevisorer samt 2 revisorsuppleanter
9. Eventuelt
10. Afslutning
Deltagere var Silkeborg - Viborg – Thisted og Skive kommuner

Ad. 1 Kredsformand Peter Rønning-bæk bød velkommen og gennemgik dagsorden og
oplyste der kunne have været 47 delegerede +formand og kasserer .
Der manglede 7 så i alt 42 stemmeberettigede som var registrerede .

Ad 2 . Valgt som dirigent : John Bruun Vestjyllandkreds
Referent :Karen Margrethe Møller Skive
Stemmeudvalg : Johannes Pedersen Skive –Peer Holm Viborg og Preben Sand Andersen
Silkeborg.
John Brunn startede med at konstatere at indkaldelsen til repræsentantskabsmødet var
lovligt indvarslet .
Kommentarer til dagsorden :
Bent Frederiksen Marienlund : foreslår regnskab + budget fremover følges med udsendelse
af indkaldelsen – taget til efterretning
Dirigenten påpegede at diverse spørgsmål behandles under det rette punkt på
dagsordenen

Ad 3 .
Beretningen var sendt ud på mail og blev vist på overhead .
Kommentarer til beretningen :
Forbundets hjemmeside gøres bedre –næsten ikke til at komme ind på og finde rundt i .
PRB : det arbejdes der på –mange klager over den og den kommer med på næste
hovedbestyrelsesmøde.
PRB. Vurderingskurserne er lagt ud i kredsene – forbundets Info udvalget (3 pers)har
ansvaret for at oplysningerne kommer ud til kredsene . Vurderingsudvalgene skal hvert år
opgraderes .Kurserne foretages i egen kommune
Der var enighed i forsamlingen om at overdragelsespapirerne ved salg bør laves meget
enklere –PRB oplyste at det arbejdes der på i øjeblikket .
Beretningen blev godkendt
Ad 4.
Regnskabet var sendt ud og blev oplæst af kredskasserer Jens Peder Sørensen .
Kommentar til kørselsprisen : Statens takst som pt. er 3.63 kr pr km .
Regnskabet godkendt .
Ad 5. a
De nye kredsvedtægter er udsendt pr mail .
Peter Rønning-bæk : Kredsene er en del af forbundet og derfor fungerer det bedst med
ensartede regler . Kredsvedtægterne blev vedtaget på kongressen, men nogle ting havde
kredsene selv indflydelse på f.eks. tidsfristerne .
Spørgsmål fra Viborg : Der står ikke om F.U. i vedtægterne ?
Dirigenten oplyste at det er en bestyrelsesbeslutning da F.U. vælges i bestyrelsen (1fra hver
kommune )som vælges ved 1. bestyrelsesmøde. §5 stk 7 og 8 .
B. Frederiksen Slk: §3 stk 4….forslag der ønskes behandlet skal være kredsformanden i
hænde senest 8 uger før kredsrepræsentantskabsmødets afholdelse… synes urimelig tidlig
når indkaldelsen til mødet kun er 4 uger før mødet . Efter lidt snak og at behandlingen af
indkomne forslag kunne nås på mindre tid bl. a. ved brug af mails og da
kredsrepræsentantskabsmødet altid er slut april blev der stillet ændringsforslag til
indlevering af forslag til behandling så teksten lyder : … forslag skal være kredsformanden i
hænde senest 1.april …..
Med denne ændring blev kredsvedtægterne enstemmigt vedtaget

Ad.b.
Vedr .Kredskontor
Preben Sand Silkeborg foreslår afhændelse af kredskontoret i Hedehaverne ,da det er for
dyrt i forhold til brugen af det og for småt til at hele bestyrelsen kan være der.
Alle stemte for

Ad 6.
Budgettet udsendt og blev læst op af Jens Peder Sørensen .
Spørgsmål :B. F .Silkeborg spørger til F.U. honoraret og foreslår det sat til 0 kr da han
heller ikke får noget for frivilligt arbejde i foreningen .
P.Sand Silkeborg mener ikke kredsarbejdet kan sammenlignes med arbejdet ude i
foreningerne –Der er 1 F.U. medlem fra hver kommune
P.Holm Viborg oplyste at honoraret dækker print –papir- arbejdsløn m .m.
Poula Silkeborg –Honoraret blev besluttet fra starten.
Nogle mente ikke 2000 kr var for meget –og mht foreningsarbejdet er der ofte nedsættelse
af lejen i foreningerne
Km Skovly Viborg spørger hvad kontorhold går til ? - JPS: netforbindelser-komunikation –
forsendelser gebyrer mm.
Diskussionen endte i et forslag fra Bent Frederiksen Silkeborg : F.U. tillæg bortfalder
Afstemningsresultatet ved håndsoprækning : 40 imod 1 for ændring 1 undlod at stemme
Budgettet blev godkendt

Rygepause

Ad 7
a. valg for 2 år :
kredskasserer Jens Peder Sørensen Skive genvalgt

b.
Bestyrelsesmedlemmer 2 år :
Poula Jensen Silkeborg

genvalgt

Per D Pedersen Viborg

genvalgt

Preben Sand Andersen Silkeborg genvalgt
Knud Erik Nyby Skive

genvalgt

Michael Krogh Pedersen Viborg Nyvalgt
c.
4 bestyrelsessuppleanterfor 1 år
Knud Erik Thomsen Thisted

genvalg

Else Rasmussen Viborg

nyvalg

Bjarne Lomborg Silkeborg

nyvalg

Egon Christensen Skive

genvalg

Ad. 8
Revisor 2 år :
Kirsten Secher Silkeborg

genvalg

Revisor for 1 år
Leif Mikkelsen Skive

nyvalg

Revisorsuppleanter 1 år :
Ernst Beck Silkeborg

genvalg

Annelise Madsen Viborg

genvalg

Ad 9 evt.
Preben Sand Silkeborg oplyste at de i Silkeborg ca 3 uger før betyrelsesmøder i kredsen
spørger formændene ude i foreningerne om der er noget de gerne vil have med på mødet –
applaus til dette tiltag .
Ad 10 .
Peter Rønning-bæk takkede John Bruun for godt dirigentskab og takkede for god ro og
orden .
Ref. Karen Margrethe Møller

