Referat Kredsbestyrelsesmøde den 30.06.2020
Fraværende: Steen

1.Referat fra sidste møde er godkendt

2. Oplysninger v. kredsformanden

Vurdering af kloakanlæg: Punktet udsættes til næste møde, hvor det
forventes, at alle har overblik over de forudgående fremsatte muligheder. Det
handler om klarhed over de forskellige afskrivningsmuligheder. Har det
efterfølgende interesse. Kan Henning Skårup inviteres til et møde om samme.

Ny Printer på 1. sal: Canon har opsat ny printer, som er billigere end den
gamle samtidig med, at den overholder de nye standarder.

Forretningsorden for Kredsbestyrelsen: Punktet udsættes til næste møde, hvor
formanden er tilstede.

Orientering om sag fra Haveforening om familieovertagelse: taget til
efterretning.
Sag fra haveforening om indretning af hems: i overdækket terrasse
genoptages og afsluttes på næste møde

Samletank efter kloakering: udsættes til næste møde

Vildmarksbad, er det ok og under hvilke omstændigheder: Træfyret
vildmarksbad er ikke tilladt, da det jvf.. §6.9 i lejeaftalen med Aarhus
Kommune fremgår at der ikke må forefindes ildsteder med skorsten.

Orientering om henvendelser fra 1941, Aabrinken, 1934 og Trillegården samt
orientering om bevidst manglende afslutning af vurderinger.
Om vurderinger skriver vi ud på hjemmesiden (ansvarlig Peter) og sender
besked til formænd (ansvarlig Sten) Peter laver udkast til skriv.

3. Oplysning ved kredskasserer. Intet nyt

4. Udvalgene.
A. Byggeudvalget: Der er store problemer i forbindelse med godkendelse af
overdækkede terrasser. Det er som om, at man som lejer forsøger at finde alle
smuthuller, for derefter at stille sig uforstående, når noget nu ikke er
beskrevet i byggereglerne.
Det lever vi så med lige nu, men laver hurtigst muligt et anvisnings bilag der
fortæller, hvad en overdækket terrasse i Aarhus er, hvad der er tilladt, samt
hvorledes den godkendes og på hvilken baggrund. Denne anvisning hæftes
efterfølgende ved alle byggetilladelser, så der en gang for alle kommer
konsensus i disse byggerier.
D. Kursusudvalget: Det haster med at få lavet vurderingskurser og datoer skal
findes på næste bestyrelsesmøde den 28. 07. 2020.

5. Kredsbygningen og området. Intet at bemærke

6. Øvrige sager til behandling
På baggrund af hændelse med beskadiget bil i forbindelse med byggesyn i en
haveforening ønsker ingen længere at lægge bil til kørsel til synene, da skader
kun kan dækkes af privat forsikring ( selvrisiko)
Det foreslås derfor fra byggeudvalget, der forestår disse syn, at Kredsen
indkøber en mindre bil, evt på gule plader, der fremover kan bruges i
forbindelse med syn og øvrige ”forretninger”
Drøftelsen herom og beslutning træffes på næste møde.

Referent: Peter Gaard Søren

