Bestyrelsesmøde d. 29/10 2019

Tilstede: Kredsbestyrelsen

1) Referat v/kredssekretær
Godkendelse
Gennemgang og opfølgning
2) Oplysninger v/ kredsformand
3) Oplysninger v/ kredskassereren
Herunder økonomi og budget
4) Udvalg
a. Byggeudvalg
b. Lovudvalg
c. Ankeudvalg
d. Kursus
e. Kloakering
f.
5) Bygning og område
6)
7) Evt
Ad1)
Godkendt
Ad2)
Generalforsamling i Grænsen. Der er blevet valgt en ny bestyrelse og kredsen udsender referat
El og vand aflæsning fra foreningen skal gennemlæses og talende skal sendes til bestyrelsen.
Et medlem fra Åbrinken har klaget over et byggeri, sagen er sendt til foreningen for en forklaring.
Den byggesag vi i Kredsen på haven stemmer ikke overens med det der er sendt billeder på af
medlemmet.
Præmiefest: fin fest med en god stemning og god mad. Fin musik. Mange deltagere gik kort efter af
middagen var ovre. Akustikken i lokalet er dårlig hvis man gerne vil kunne tale sammen under
musikken. Det er holdt lidt senere end de plejer. Der skal høres blandt repræsentantskabet omkring
afholdelse og deltagelse i disse præmiefester. Ved planlægningen ved denne præmiefest har der
ikke været deltagelse af foreninger. Dette skal vi presse på for at ændres til næste fest. Vi kan
prøve at finde et nyt sted. Dato til næste fest forsøges at blive d. 17/10 2020.

Der skal afholdes repræsentantskabsmøde /dialogmøde d. 11/11. Emner til mødet: hvad skal
dialogmøderne bruges til. Indkomne emner tages med. Indkaldelse udsendes d.d.
Ad3) Gennemgang af budget og regnskab. Poster gennemgås.
Ad4) a) De overdækkede terrasser giver lidt bøvl når ikke helt lever op til kravene. Kan vi formulere
os bedre i byggeretningslinjerne så det ikke giver problemer med forståelse af reglerne.
Ved vurderinger af kloak skal de forelagte kvitteringer vurderes med også selvom de ikke er oplagt
på minejendom.nu. Vi syner ikke efter 5/11. Allerede færdige meldte byggesager vil blive synet til
foråret, der skrives til de enkelte foreninger.
b) Intet
c) intet
d) en sag fra Solvangen
d) ingen kurser planlagt nu men der skal meldes datoer ud i det nye år.
e) intet
Ad5) Beskæring af området. Der er ved at blive lavet aftale med VVS for reparation af nedløb.
Ad6) næste møde d. 26/11. Vinterlukning fra 10/12- 7/1 2020 begge dage inkl.
Storekreds 3 møde d. 3/11 i Randers: Steen og Johnny.

Referent: Lene Andreassen

