Referat
fra repræsentantskabsmødet i Midtjyllandkreds den 30-4-2018
Afholdt i Bowlingkælderen under Tinghallen Viborg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dagsorden: Velkomst
Valg af dirigent og referent samt evt. stemmeudvalg
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab
Indkomne forslag: Der foreligger et forslag
Fremlæggelse af budget for 2018 til orientering
Valg i henhold til vedtægt:
a. Valg af kredskasserer for to år
b. Valg af bestyrelse:
Skive:
Knud Erik Nyby for to år
Thisted:
Peter Kokholm Christensen for et år
Viborg:
Per Daniel Pedersen for to år
Per Tolstrup for to år (indstillet)
Silkeborg
Poula Jensen for to år
Preben Sand Andersen for to år
c. Valg af 4 bestyrelsessuppleanter
Skive:
Egon Christensen
Thisted:
Margrethe Berg
Viborg:
John Jensen
Silkeborg:
Bjarne Lomborg
8. Valg af 2 kredsrevisorer:
Leif Mikkelsen og Karsten Pallesen
Samt 2 revisorsuppleanter:
Johannes B. Pedersen og Ernst Beck
9. Eventuelt

Forud for mødet serveres der kl 18.00 stegt flæsk m persillesovs .
Under mødet er der kaffe, the samt vand til fri afbenyttelse.
Til stede var 42 af 57 delegerede
Ad 1 . Peter Rønning-bæk bød velkommen
Ad 2 : John Bruun Holstebro valgt som dirigent
KM Møller referent

Stemmeudvalg vælges hvis det bliver nødvendigt
Dirigenten påpegede at dato manglede på indkaldelsen, som blev godtaget af
forsamlingen .
Ad 3. ( kopi vedl.)
Peter Rønning-bæk gennemgik den udsendte beretning vist på overhead :
Thisted :Forbundet har lånt Hf Amager 2,1 mill til køb af jorden i Thisted by så
foreningen består som varig .
Mulighed for nye medlemmer fra foreninger på Mors .

Silkeborg : Der forhandles ændring af lejekontrakter – Forbundet medvirker i
forhandlinger med kommunen.
Viborg : forhandles også lejekontrakter ang. byggestyring og bebyggelsesgrad .
Skive : ikke nævneværdige problemer endnu .
I overnatningshaverne starter kloakeringen, med Forbundet som forhandler, om
ca 5-6-år.
Der har været indkaldt ekstraordinære generalforsamlinger i flere foreninger
grundet forskellige årsager.
I Forbundet er da ansat en jurist med advokatbestalling + en
kommunikationsmedarbejder + en økonomimedarbejder mere til Forbundets
administrationsordning.
Der er afholdt vurderingskurser i foråret med tilskud fra Forbundet .
PrB berettede desuden kommende nyheder i løbet af 2018 :
----Et tv-hold fra madmagasinet besøger Hf Solvang i maj -hvor der bliver brug
for krydderurter.
----Der er fremsat et forslag om at nedsætte forbundets havepræmiering fra 5 år
til 3 år.
----Det anbefales at man besøger forbundets hjemmeside for evt at finde en
løsning på et evt. problem, før man kontakter kreds/forbund.
I løbet af 16+17 fik forbundet 739 henvendelser-kun de 11 var fra
Midtjyllandkreds.
---- I stedet for ” brug af fri haveleje” som er skattepligtig kan man ifølge
foreningsbekendtgørelsen skattefrit benytte disse tal :
Telefon /internet brug : 2350 kr
Administration –kontor–porto-møder : 1400 kr
Vask af (klubtøj) tøj til frivilligt arbejde :1950 kr
Og det gælder stadig at dokumenteret udgift dækkes i foreningerne .
---mht at dagsorden- regnskab + valgte sendes til kredsen -skyldes at kredsen
fungerer som medlemmernes vagthund , så eventuelle uregelmæssigheder kan
opdages i tide.
------Det anbefales at der laves en bi-politik i foreningerne
------ Der er mange forslag til kongressen :

Standard for bestyrelser ––bestyrelsesbehandling af medlemssager –
foreningsportalen-kontakt med off myndigheder –byggeansøgninger–
vurderingsfællesordninger–evt tvangssalg ved fraflytning af lejer .
---Der er fælles 70 års reception for forbundsformanden og næstformanden
---Næste repræsentantskabsmøde tirs.30-4-2019.
Spørgsmål til beretning : Solvang og Skovly ang. byggesager :
De sendes til kredsen som har 8 dg til at tjekke . Dette skyldes at de ligger på
statsejet jord .
--- En del klager over at der er mange fejl på foreningsportalen –telefonnumre mailadresser - samlever-navne er forsvundet .
Beretningen godtaget
Ad 4.
Regnskabet som var udsendt blev fremvist .
Spørgsmål : ang . refusion fra forbundet af konsulentbidrag ?
–refusionen går nu direkte til konsulenterne udenom kredsene .
Der blev lovet særskilt regning til foreningerne næste gang .
Regnskabet godkendt .
Ad.5 Indkomne forslag :
Et forslag vedr. en fastlæggelse af vurderingsudvalgenes sammensætning og
brug i kredsen trækkes, idet forslaget ikke har været sendt ud til medlemmerne
. I stedet sendes forslaget til foreningerne til diskussion .
Ad 6.
Budget 2018 til orientering–burde være sendt ud –taget til efterretning
Kontingent til kredsen uændret
Spørgsmål til fb-kontingent der er steget 50 kr ?
skyldes øgede omkostninger i fb +havebladet udkommer desuden kun 4 gange
årlig -før 5 gange.

Ad 7 Valg bestyrelse :
a. Kredskasserer for 2 år Elisa Mortensen genvalgt
b. Skive : 2 år Knud Erik Nyby genvalgt
Thisted: 1 år Peter kokholm Christensen
Viborg: 2 år Per Daniel Pedersen genvalgt
2 år Per Tolstrup nyvalgt
Silkeborg:2 år Poula Jensen genvalgt
2 år Preben Sand Andersen genvalgt
c. Valg bestyrelsessuppleanter :
Skive:
Egon Christensen
Thisted: Margrethe Berg
Viborg : John Jensen
Silkeborg: Bjarne Lomborg
Ad 8.
Valg af kredsrevisorer:
Leif Mikkelsen Skive genvalgt
Kirsten Nielsen Silkeborg nyvalgt
Revisorsuppleanter :
Peder Dahl Skive nyvalgt
Ove Nielsen nyvalgt
Ad 9. Evt.
I Viborg vedr. lokalplan 2006 anlægges en lokalplanstrategi snarest.
Der afsluttedes med tak for god ro og orden .
Næste bestyrelsesmøde 18-6-18
Ref.Karen Margrethe Møller

