Referat fra Midtjyllandkreds repræsentantskabsmøde
Torsdag 27 april 2017 i bowlingecentret under Tinghallen Viborg
Dagsorden :
1. Velkomst
2. Valg af dirigent og referent samt evt. stemmeudvalg
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Indkomne forslag: Der foreligger et forslag
6. Fremlæggelse af budget for 2016 til orientering
7. Valg i henhold til vedtægt:
a. Valg af kredsformand for to år
b. Valg af kredskasserer for et år (kredskasserer fratrådt p.ga sygdom)
c. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
d. Valg af 4 bestyrelsessuppleanter
8. Valg af 2 kredsrevisorer samt 2 revisorsuppleanter
9. Eventuelt
10. Afslutning
35 stemmeberettige deltagere fra Silkeborg –Viborg -Skive –frav. Thisted
Startede med biksemad - under mødet: kaffe- te –vand
Ad 1. Dagsorden godkendt
Ad 2 . -John Bruun Holstebro valgtes som dirigent -Referent Karen Margrethe Møller.
John Bruun konstaterede indkaldelsen rettidigt udsendt .
Stemmeudvalg vælges ved behov .
Ad 3.
Den skriftlige beretning var udsendt til foreningerne . Peter Rønning-bæk foretog en mundtlig beretning .
Der er desværre udgået 2 medlemmer af bestyrelsen –Mogens Ustrup p.gr.af sygdom i familien og kasserer
Jens Peder Sørensen p.gr.af sygdom –en stor tak til dem begge for arbejdet i bestyrelsen.
En forening i Viborg har valgt ikke at stille op til repræsentantskabsmødet .
Hf Amager i Thisted har sammen med forbundet forhandlet med ejeren af jorden hvor foreningen ligger
,men har ikke fået købet på plads .De skulle aflevere jorden inden 1.maj .Foreningen har budt 1.4 mill.
men ejeren forlanger 2.1 mill. . Forbundet prøver at få lejeperioden forlænget .
Kurser : Vurderingskurserne er lagt ud til kredsene og afholdes efter behov i kommunerne .
Beretningen fra Hovedbestyrelsesmøderne bliver lagt ud på forbundets hjemmeside –Forbundet så gerne
spørgsmål fra foreningerne først går til kredsene i stedet for først til forbundet .
I Hovedbestyrelsens FU. er der nu 2 repræsentanter fra Jylland .Peter Rønning-bæk Midtjyllandskreds og
Johnny de Feut fra Århus kredsen . I storområde 4 afholdes regelmæssigt møder (Jyllandsmøder) for at
være på forkant med de ting der skal behandles på HB –møderne.
I Viborg er vandafgiften fordoblet idet der forlanges årlig stikledningsafgift for hver stikledning til haverne
–Skovly (John) har startet en klagesag op selv, idet sagen har stået stille siden 2014 -Sagen er nu for
ankeklagenævnet og vil blive afgjort i løbet af 3-4 måneder -Hedehaverne ( Per ) opfordrede til at
foreningerne går sammen om at gå imod den ekstra afgift .
Beretningen godkendt .

Ad4.
Regnskabet fremlagt af Peter Rønning-bæk .
Kommentarer : Ikke en god forretning med salget af kredskontoret .
Der ønskes en bedre udspecificering af godtgørelser og konsulentbistand –Preben Sand lovede at det vil
blive taget op i bestyrelsen .
Regnskabet godkendt
Ad 5.
Det indkomne forslag :Vurderingsudvalgsmedlemmerne skal vælges hvert år på generalforsamlingerne og
skal godkendes af kredsen –.Poula Silkeborg foreslog at valget skulle gælde for 2 år -Frederiksen Silkeborg
var imod at medlemmerne skulle vælge hvem der skal i udvalget . Johannes Skive foreslog at forslaget
omformuleres så der står at ”godkendes når vedkommende har gennemgået kurset”.
PRB trak forslaget der bliver ændret .
Det påhviler bestyrelsen i foreningerne at reglerne følges .
Ad 6.
PRB. fremlagde et budget til orientering .
Ad 7. Valg
a. Peter Rønning-bæk genvalgt
b. Kredskasserer for 1år : Elisa Mortensen Viborg
c. Kirsten Secher Silkeborg nyvalgt
Peer Holm Viborg genvalgt
Karen Margrethe Møller Skive genvalgt
Hans Thomsen Thisted genvalgt
d. John Jensen Viborg
Bjarne Lomborg Silkeborg
Egon Christensen Skive
Knud Erik Thomsen Thisted
Ad8. Revisorer :Leif Mikkelsen Skive
Karsten Pallesen Silkeborg
Revisorsuppleanter Ernst Beck Silkeborg
Johannes B Pedersen Skive
Ad9 Evt.
John Skovly –det er et problem at få solgt husene til de priser der bliver vurderet .
PRB : Der er megen diskussion om det er rimeligt at der skal trækkes procenter fra i områder hvor priserne
ikke er så høje –vurderingen er ens over hele landet og er lavet for at holde priserne nede
.Vurderingsudvalgene skal huske at bruge fradragene –Østjyllandskreds har lavet en hjælpetekst for at
gøre vurderingerne mere ensartede og den bliver tilrettet så den kan bruges her . Det er også noget med
udbud og efterspørgsel m.ht køb og salg .
Reglerne for salg af daghaver er ved at blive ændret så der ikke skal bruges så meget papir.
Jurakurserne vil forsøgsvis blive delvist afviklet i hverdagene evt om aftenen .
Ad 10.
John Bruun takkede for god ro og orden og Peter Rønningbæk takkede af .

