Bestyrelsesmøde d. 13 -8 - 2019
Tilstede: Teddy Steen Juhl, Carl Otto Christiansen, Johnny Eriksen, Peter Gaard Sørensen, Thomas
Mandsfeldt, Mie Olesen
Afbud: Lene Andreassen
Dagsorden
1. referat v / kredssekretær
Godkendelse, gennemgang og opfølgning
2. Oplysninger v/ kredsformand

3. Oplysninger v/kredskasserer
Herunder økonomi og budget

4. Udvalgene
a. bygge
b. lov
c. anke
d. kursus
e. kloakering

5. Kredsbygninger og områder

6. øvrige sager til behandling, herunder næste møde.

Ad 1. Ok- godkendt
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Ad 2. Gennemgang af den ekstra ordinære generalforsamling i H/F Grænsen, Best er fratrådt, der blev ikke
valgt ny best, så kredsen har de administrative forpligtigelser frem til en ny ekstra ordinær generalforsamling, denne skal indkaldes af kredsen, efter vedtægterne med formål at få valgt en ny bestyrelse i H/F Grænsen.

H/F solvang her er bestyrelsen og et medlem uenige om tolkning af reglerne, kredsen forsøger med dialogkaffe, med håb for at rede trådene ud.
Kredsen har modtaget en forespørgsel om salg af have til den interne venteliste- her er ny have købt før opsigelse af gammel have, der kan ikke finde ny optagelse på lejekontrakten i denne situation. Ventelistereglerne skal følges og overholdes.

Ad3. En H/F ville ikke betale kontingent til Forbundet, meddelte de Kredskassereren - efter snak med Forbundet er der nu betalt. Dette er en sag mellem H/F og Forbund.
En H/F har ikke betalt Kredskontingent, Kassereren rykker H/F.

Ad4.
A. En forsættelse af en byggesag, aftale indgået og arbejdet udført- godkendelse på vej.
Der er lavet 11 byggesyn i siden sidste møde, godt ryddet op, flere færdiggørelser er meldt ind, så igen pres
på i den sidste del af sæsonen.

B. Intet

C. 15/8 Ankesag i H/F- Det er ikke første gang det pågældende vurderingsudvalg laver fejl. Vi bør opfordre til
større seriøsitet.

D. Intet
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E. Intet

Ad 5. Ok

Ad 6. 27/8. Kl. 17.00 dialog møde med H/F solvang Bet og medlem.
Kreds Best møde kl. 18.00

Referent: Johnny Eriksen
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