Referat
BESTYRELSESMØDE i MIDTJYLLAND KREDS
Mandag den 18.juni 2018 kl. 18.00
Fælleshuset, H/F Solvang. Kolbækvænget. Viborg
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra forrige møde.
Økonomi. Opdatering.
Siden sidst. De enkelte kommuner og foreninger.
Nyt fra Forbund. Persondataforordningen, central kredsvurdering, andre
kongresforslag m.m.
6. Nyt fra FU.
7. Indkomne forslag til drøftelse: Obligatorisk foreningsvedtægt Fællesbestemmelser
for Midtjylland Kreds. Skal genbehandles.
8. præmiering
9. Eventuelt
10. Næste møde
Deltagere : Peter Rønning‐bæk‐Per D Pedersen‐Peer Holm‐Per Tolstrup‐Preben
Andersen –Kirsten Secher‐Poula Jensen‐Knud Erik Nyby‐Karen M Møller‐
Fraværende: Elisa Mortensen‐Peter Kokholm Christensen
Ad1. Dagsorden godkendt med tilføjet punkt ”præmiering ”
Ad 2. Referat fra bestyrelsesmødet 11‐4 underskrevet
Ad3. Der er 80800 kr i kassen .
Kontingentet er pr medl. 336 kr fordelt på forbund 264 kr kreds 72kr
Ad 4. Silkeborg: –Afventer svar fra Kommune ang. byggeregler i kommunen.
Der laves forslag som bliver lagt ud til beslutning.
Mangler svar fra forbundet i spørgsmål om forsikring.
Ved Hf Frydensbjerg bliver der lavet støjværn i forbindelse med motorvejsbyggeriet
tæt på .
Der bliver problemer med indkig og skyggevirkning i forbindelse med højhusbyggeri
ved siden af foreningen .
Viborg :‐‐ Kommunen har ingen problemer med byggereglerne så længe der er ro og
det kan være bestænkelig da kommunen altid har tilsynspligten .
Solvang ligger på statsjord ved fredet skov .

Skive :‐‐ Hvordan takles bedst problemhaveejere og evt. komme af med dem der ikke
vil rette sig efter reglerne og er meget grove efter bestyrelsesmedlemmer.
– Godt at få ordensreglerne rettet til så det evt. koster ikke at overholde de fastsatte
regler.
Der kommer tiltag der bliver behandlet på kongressen .
Forbundet afholder en del konflikthåndteringskurser .
Ad 5. Persondataforordningen : Pas på ikke at have cpr numre liggende .
Der er en del forslag til behandling til kongressen bl.a. stor diskussion om central
vurderinger i foreningerne ‐og om ikke at vurdere i egen forening .
Ad. 6. Ingen møder
Ad 7. Forslag om foreningsvedtægten skal gøres obligatorisk bliver drøftet .
Fællesbestemmelser for Midtjyllandkreds er udleveret .
Referatet behøver ikke underskrives .Hvis der ingen indsigelser er efter 14 dg er det
godkendt .Referatet skal være ude til kredsbestyrelsen indenfor 1 uge
Ad 8. Præmiering :
Forbundet betaler for bedømmelsen af 2 haver for hver påbegyndt 50 haver.
Bestyrelsen vedtog et forslag om 14 ekstra kredspræmier til 150 kr .‐1 for hver
forening .
Der kan så indstilles 3 haver pr påbegyndt 50 haver og kredsen betaler for den
ekstra bedømmelse .
Der er 1 kredsærespræmie for hver kommune –2 Forbundsærespræmier i
Midtjyllandkreds foruden alm forbunds og kredspræmier .
Evt .
Nogle haveejere vil gerne have børns navne på lejekontrakten .
Der kan kun være 2 navne på og ellers et af børnene kan få lavet en samarbejdsaftale
der gælder for dem .
Haven skal vurderes før en overdragelse eller et salg .
Trampoliner :
God ide at snakke med bestyrelsen og ellers få det ført i ordensreglerne .
Næste møde : Efter kongressen Torsdag 20 september kl 1800 i Solvang .
Mødet blev afholdt i god tone –god mad –godt sted .
Ref . Karen Margrethe Møller

