Referat fra Midtjyllandkreds bestyrelsesmøde
Onsdag d. 11‐4 2018 i bowlingkælderen under Tinghallen Viborg
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra forrige møde og underskrift af protokol.
Økonomi. Vi gennemgår regnskab for 2017 og budget for 2018
Siden sidst. De enkelte kommuner.
Nyt fra foreningerne.
Nyt fra Forbund. Persondataforordningen, vurdering,kongresforslag m.m.
Nyt fra FU. Planlægning af repræsentantskabsmøde: Emner til beretning, regnskab,
budget, valg, kurser, udkast til fællesbestemmelser.
8. Indkomne forslag til repræsentantskabsmøde: Fællesbestemmelser for Midtjylland
Kreds.
9. Valg af to delegerede til Kongres i uge 37 i Odense.P
10.Eventuelt
11.Næste møde

Deltagere : Fm Peter Rønning‐bæk ‐Kass.Elisa Mortensen ‐Preben Sand Andersen‐Peer
Holm ‐Per Pedersen‐Poula Jensen ‐Kirsten Secher ‐Knud Erik Nyby‐Karen Margrethe Møller
Fraværende :Peter Kokholm Christensen Thisted –Michael Krogh Pedersen Viborg udtrådt .
Ad 1. dagsorden godkendt
Ad 2. Referat fra kredsbestyrelsesmødet 13‐9‐2017 underskrevet
Ad 3. Regnskab gennemgået og forskellige opstillingsformer diskuteret .
Den vejledende Budget gennemgået og påpeget ingen ekstra udgift til IT udstyr i år 2018 .
Ad 4.+Ad5.
Silkeborg : Har sammen med forbundet haft møde med kommunen vedr. kommunen vil
have ensrettet størrelsen på alle kolonihavehuse i kommunen ,selvom der tidligere er
indgået forskellige aftaler.
Hf Frydensbjerg er bekymret for, hvor højt motorvejen kommer til at ligge, idet der tales
om en støjvold .Den er lige op af foreningen +kommunen vil bygge høje beboelseshuse tæt
på og hvad det betyder for Støj –trafik i området og udsyn og skygge i haverne –Foreningen
begyndte at klage over det for 12 år siden .
Viborg der er ro på i Viborg
Skive – Fik ny bestyrelse ved ekstraordinær generalforsamling i Hf Kærhaven i december.
.Kommunen har lagt ny asfalt på vejen op til Hf Skovhaverne kun 14 dg efter ansøgning  .
Ad.6 .
Persondataforordning : Der skal passes på med at opbevare persondata og huske at få gl
data slettet .Der kommer en vejledning .

Kongresforslag :
I storområdet (4) bliver der arbejdet med ligestillingen mellem øst vest .Der skal vælges ny
næstformand i Forbundet og forventer at stillingen går til jylland.
Fra storområdet foreslås en ankeinstans der behandler klager over alt muligt bl.a.
bestyrelse ‐medlemmer mm.. .Foreninger‐ kredse –ventelister kan klage .
Havepræmier .
Forbundets havepræmier som kan erhverves hvert 5 år –foreslås til hvert 3.år .
Havebladet udkommer kun 4 gange årligt i stedet for 5 grundet den høje pris på udsendelse
Vurdering der arbejdes på noget enklere vedr.vurdering og salg af kolonihavehuse
Ad.7
Beretningen gennemgået og justeres .
Regningsudsendelse Regningen på kontingentet kommer til hver enkelt forening næste
gang.
Vurdering Midtjyllandkreds bruger Østjylland som vurderingsankeudvalg.
Ad 8 .Forslag:
Ændring af fællesbestemmelser . Der foreslås for at gøre vurderingerne mere ensartede , at
der helst i vurderingsudvalgene bruges 2 vurderingsfolk udefra og 1 fra egen forening som
turnerer med og at vurderingsfolkene bruges på skift –forslaget tages med til kongressen.
AD 9. Delegerede til kongressen Odense i september er valgt:
Per Pedersen Hedehaverne og Poula Jensen Frydensbjerg og suppleant Kirsten Secher
Ad.10
KM : et notat hvor der forklares hvorfor foreningerne foruden indkaldelse skal indsende
Regnskab –beretning –referat –og bestyrelsesvalg .
Skattepligtig . Da det viser sig at de bestyrelsesmedl. der får hel eller delvis dækning af
lejen i foreningerne er skattepligtigt ‐ gøres opmærksom på at der i stedet kan ydes op til
et bestemt beløb skattefri til kontorhold mm. Peter Rønning‐Bæk sender oplysningerne .
Ad.11 .repræsentantskabsmødet 30 april
Mødet er foregået i en behagelig venlig atmosfære .
Ref. KM Møller

