Referat fra Kredsbestyrelsesmødet
torsdag den 13 sept.2017 under Bowlinghallen Viborg
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra forrige møde og underskrift af protokol
3. Økonomi
4. Siden sidst
5. Nyt fra foreningerne
6. Nyt fra Forbund
7. Nyt fra FU
8. Indkomne forslag
9. Status Amager
10. Fra Købs‐Salgsudvalget (vurderingssystem) uge 34
11 Fra Internationalt seminar uge 34
12. Fra Ankeudvalgsmøde uge 35
13. Fra Konsulenttur uge 35
14. Fra jyllandsmøde uge 36 med oplæg til HB møde i uge 38
15. Regnskab for vurderingskurserne.
16. Evt.
17. Næste møde
Deltagere: Fm. Peter Rønning-bæk – Peer Holm – Per Pedersen – Preben Sand Andersen –
Kirsten Secher – Poula Jensen – Knud Erik Nyby – Karen Margrethe Møller.
Fraværende: Kass. Elisa Mortensen – Michael Krogh Pedersen – Peter Kokholm Christensen
AD1. Dagsorden ifl vedtægten.
AD2. Referat fra mødet 23 -2-2017 underskrevet.
AD3. Økonomi – regningerne er betalt – kassebeholdning 38115,26 kr.
AD4.+AD5.
Silkeborg: Snakker byggeregler med kommunen og det går trægt – foreningerne enige om at
forhandle sammen..
Viborg: Møde med Teknisk Forvaltning ang. Der kræves stikledningsafgift hos hver enkelt havelod uden at sætte ur op hos hver enkelt havelod - men nøjes med det ene ur der gælder hele
foreningen.4 tilfælde af forkerte haveoverdragelser i en forening som undersøges nærmere.
Et Bertelsen Fond hus der ligger i Hedehaverne vil blive solgt og overskuddet fordeles mellem
foreningen og kredsen og forbundet.
Skive: En klage fra en vurdering trukket tilbage efter en forklaring.- Problemer i en
foreningsbestyrelse - afventer hvordan det går.
Den fælles præmiefest afholdes lørdag den 16-9.

AD6.
Der flyttes forbundskontor fra Frederikssundvej til Herlev.- Der er ansat 2 nye - en
kommunikationsmedarbejder og en økonomimedhjælper.
AD7.
Ingen møder
AD8
Der er fra forbundet foreslået kontingentstigning på 50 kr til 264 fra 2018 – dette vil Midtjylland
kreds stemme imod. Hvis stigningen godkendes fastholdes kredskontingentet på det nuværende 72
kr.
AD9
Amager - Der er bevilget lån på 2,1 mill til køb af arealet og der er en bankgaranti på 700.000 der
gælder til januar.
AD10
Forslag til kongressen :Salgspriser bliver obligatorisk at indberette.
AD11.
Kolonihaveforbundet bliver i det internationale forum
AD12 .
Der bliver oprettet et ankeudvalg i hver storområde (hvis det bliver vedtaget) ankeudvalget
behandler ikke vurderingssager.
Ad13.
Konsulentturen gik til Køge og en tur til Sverige – der deltog ingen konsulenter fra Midtjyllandkreds.
AD14. Forslag til kongressen: Priserne på overdækket terrasse er for høj og foreslås sænket + et
forslag – om evt fælles vurderingsudvalg i kredsene.
AD15.
Regnskab for vurderingskurserne i kredsen udleveret .
Forslag til at der laves en vurdering af et hus til vurderingskurset så deltagerne har bedre forståelse
for hvad der snakkes om.
AD 16 . Der skal sende en særskilt regning ud på kontingentet til foreningerne –
Bestyrelseslisten sendes til kredsen m. mailadresser – på mindst formand og kasserer af hensyn til
regningsudsendelse og anden kontakt.
Bedømmelsesreglerne bør laves om så der kan udtages flere haver til bedømmelser udover
forbundshaverne - så der bliver mere konkurrence – og kredsen kommer med i betalingen af
konsulentens vurdering – dette drøftes og tages op til mødet i foråret.
Ad.17
Næste møde 11-4-2018
Repræsentantskabsmøde man 30-4-2018
Ref. KM Møller

