Referat
BESTYRELSESMØDE i MIDTJYLLAND KREDS
Torsdag den 20. september 2018 kl. 18.00
I Fælleshuset SOLVANG, Viborg
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Kommentarer til referat fra forrige møde.
3. Økonomi.
4. Nyt fra foreningerne.
5. Nyt fra Kredsen. Problemer i foreninger. SKAT. BBR. Hjemmeside
6. Nyt fra Storområde 4. Referat fra sidste møde.
7. Nyt fra Forbund a. Orientering om afvikling af Kongres.
8. Indkomne forslag.
9. Fællesbestemmelser. Vurderingssystemet i kredsen. Kontakt til det
offentlige.
10. Eventuelt.
11. Næste møde.
Deltagere: Peter Rønning‐Bæk ‐ Per D. Pedersen ‐ Peer Holm ‐ Per Tolstrup ‐
Kirsten Secher ‐ Poula Jensen ‐ Knud Erik Nyby ‐ Karen M. Møller.
Fraværende: Preben Andersen ‐ Elisa Mortensen ‐ Peter Kokholm Christensen.
Ad. 1 Ok
Ad. 2 Ingen kommentarer
Ad. 3 Kassebeholdningen er på 57.258,23 Kr .
Ad. 4 I Hedehaverne bliver stierne belagt med knust beton og det fungerer fint.
Frydensbjerg: Et 3 årsprojekt med vejbyggeri er begyndt ‐ området er fyldt med
omkørsler.
Aqua i Silkeborg udvider og der skal være kommunal møde ang. den større
trafik i området.
Politiet har bedt haveforeninger i Silkeborg om medlemsliste på lejerne. Dette
er ikke i orden, de skal henvises til forbundet eller have en dommerkendelse.
Ad. 5 BBR er ikke i brug her – artikel er i medlemsbladet.

Hjemmesiden mangler info fra foreningerne. Materiale kan sendes til Peer Holm
så lægger han det ud på hjemmesiden.
Udlejning af haver: Må ikke lejes ud, men gerne lånes ud. Står omtalt i
Bestyrelsesvejledningen afsnit F.7.4 udlån/udlejning af haven.
Det forlyder at Bøgely tillader helårsbeboelse i større omfang. Det understreges
at helårsbeboelse i det hele taget ikke er tilladt idet foreningen i værste fald kan
blive opsagt af udlejer (uanset om området er gjort varigt som kolonihave‐
område).
Lærkevang arbejder på en sag om havevedligeholdelse.
Viborg: Skal mødes med kommunen ang. byggeregler/brandregler i koloni‐
haverne. Der ønskes en deklaration med klare regler som skal tinglyses. Det
viser sig at Solvang har haft en underskrevet deklaration fra 1972, som ikke er
blevet tinglyst.
Vurdering: Det er vedtaget på kongressen at kredsene kan vedtage, at
vurderingerne skal ske i kredsregi således at man ikke må vurdere i egen
forening.
Ad 6. I Storområde 4 diskuteres de nye forslag igennem på møderne, så der er
taget stilling før hovedbestyrelsesmøder og kongres. Kongres referat udsendes
og bliver lagt på hjemmesiden.
Ad 7. PR‐B gav en let gennemgang af kongressens beslutninger som blev
afviklet i Odense.
Preben Rønning‐Bæk blev valgt som næstformand i Forbundet, hvilket inde‐
bærer at der skal vælges ny formand i Midtjylland kreds
Der er ændringer i vurderingsreglerne fra januar 2019.
Ad 8. ‐‐‐‐‐
Ad 9. Der er hovedbestyrelsesmøde 17. november hvor næstformand Preben
Sand Andersen kan deltage for kredsen ‐ Per D. Pedersen er suppleant.
Ad. 10. KM. Listen med formænd/kasserer navne og mailadresser ønskes
opdateret.
Tjek om brandreglerne i ordensregler/udlejningspapirer er overholdt efter de
gældende regler.
Vigtigt at have en brandforsikring på sit kolonihavehus og en forsikring for
miljøoprydning.
Ad 11. Næste kredsbestyrelsesmøde bliver torsdag den 6. dec kl. 17.00 hos
Per Tolstrup, Søndersøparken 17. A., 2 sal, 8800 Viborg.
Ref. KM Møller

