Bestyrelsesmøde d. 26/11 2019

Afbud: Thomas H Mandsfeldt

Dagsorden:
1: Referat v/ kredssekretæren
Godkendelse og gennemgang

2: oplysninger ved kredsformanden

3: Oplysninger v/ kredskassereren, herunder økonomi og budget

4: udvalg
A byggeudvalg
B lovudvalg
C ankeudvalg
D kursusudvalg
E. kloakeringsudvalg

5. Repræsentantskabsmøde
6. Kredsbygningen og område
7. Øvrige sager til behandling,

Ad1: ad4: overdækkede terrasser punktet i byggeretnings linjerne kan/skal uddybes omformuleres således
at det ikke kan misforstås hvad der er tilladt i henhold til lejeaftalen med udlejer.
Referatet godkendes.
Ad2: En artikel fra Jyllands posten omhandlende husdyr i kolonihaverne. Vi kontakter journalisten for vores
holdning ang. Husdyrhold. Generalforsamlingen besluttede at vi ikke ønsker husdyrhold i kolonihaverne og
derfor har Kredsen ikke arbejdet videre med sagen.
Sag fra Engvang: hæk og hæk højde. Svar fra Kredsformanden. Sag fra Solvangen mødet skal flyttes, dette
gøres af Kredsformanden. Sag fra Moselund, omhandlende haveejer der har to haver. Haveforeningen skal
også have et møde i Kredsen. Moselund og deres kloakering skal også behandles på mødet, da de ligger på

statsjord, er finansiering ikke er på plads. Møde er sat til d. 9/12 men flyttes gerne til d. 10/12,
Kredsformanden sørger for dette.
Sag fra HF1934: Har spurgt kommunen omkring vinterbeboelse. Kommunen svarer at det er Kredsens
ansvar at få vinterbeboelse til at ophører.
Kredsen henvender sig til Forbundet for at få deres syn på sagen.

Ad 3: Budget for november mangler afslutning. Regnskabsafslutningen nærmer sig. Buget 2020 skal
indeholde penge til stensætningen ved parkeringspladsen. Der skal indkøbet en makuleringsmaskine.

Ad4.
a. Se AD1.- Arkivet er gennemgået for udløbende byggesager og der er skrevet ud til foreningerne
(ikke alle endnu, der arbejdes på dette)
b. Intet
c. Intet
d. Intet
e. intet

Ad5. Repræsentantskabsmøde d. 15/1 2020,
Der forsøges at få udlejer Peter Trolle til at deltage.
Emnet præmiefest skal tages op på mødet.
Indsendelse for forslag til generalforsamlingen for Kreds repræsentantskabet er d. 15/1 2020.
Generalforsamlingen holdes d. 27/2 2020.
Ad 6:
Beplantningen er ordnet. Belysning på trappen skal sættes op da trappen er meget mørk på denne tid.
Ad7: næste møde 28/1 2020.

Referent: Lene Andreassen

