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Kredsbestyrelsesmøde d. 26/3 2019
Tilstede: Teddy teen Juhl, Johnny Eriksen, Thomas Mandsfeldt, Peter Gaard Sørensen, Mie Olesen, Carl Otto
Christiansen, Lene Andreassen

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
f.
5. Generalforsamlinger
6. Kredsbygninger og områder
7. øvrige
8.
Ad 1) Godkendt, opfølgning på IT-situationen.

Ad2) Sag fra forening vedr. en vurdering der bliver anket da vurderingsfolkene ikke vil rette fejlene.
Foreningen vælger at anke vurderingen, da de ikke kan få vurderingsfolkene til at rette fejlene. Hvordan
kan Kredsen agere i sådanne situationer. Mie kontakter forbundets for at se hvad der er at gøre.
Sag omkring af udlejning at et kolonihavehus i en forening. Et medlem, vil stille forslag omkring dette til
foreningens generalforsamling. I henhold til vores lejekontrakt med Aarhus kommune er det ikke tilladt at
udleje eller udlåne sin kolonihave.
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Ad3) Antal af haver og kontingenter ved Forbundet er ved at bliv rette op på. Snak omkring
dækningsbidrag.
Ad4)
a) Der er synet 2 huse i Humlehaven, det ene var et dødsbo. Det andet skulle sælges men der var ikke styr
på de forskellige størrelser på hus og overdækket terrasse. Sagen er ikke afsluttet endnu.
b) Kredsevedtægterne er ved at være klar til trykken.
c) Der er en anke på vej.
d) Er ved at være klar til afholdelse af kursus i april og maj.
e) Intet nyt

Ad 5) der er afholdt generalforsamling i Grænsen, Riisvangen, HF1934, Mosevang, Kirkevangen, Søholm,
Engvang,
Ad 6) der skal laves aftale med håndværkere omkring væggene.
Ad7) Byggetegninger fra medlemmerne er ofte mangelfulde. Formændene i foreningerne skal stramme op
og være opmærksomme på det tegnings og ansøgningsmateriale, medlemmerne skal indleverer.
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