Kredsbestyrelsesmøde d. 25/8 2020

DAGSORDEN:

1. REFERAT V/KREDSSEKRETÆREN
GODKENDELSE, GENNEMGANG OG OPFØLGNING

2. OPLYSNINGER V/KREDSFORMANDEN
INFO OG SAGSBEHANDLING
BILSAGEN/SELVRISIKO

3. OPLYSNINGER V/KREDSKASSEREREN
HERUNDER ØKONOMI OG BUDGET

4. UDVALGENE:
A. BYGGEUDVALGET
B. LOVUDVALGET
C. ANKEUDVALGET
D. KURSUSUDVALG
E. KLOAKERINGSUDVALGET
F. PRÆMIEUDVALGET

5. KREDSBYGNINGEN OG OMRÅDET

6. ØVRIGE SAGER TIL BEHANDLING- HERUNDER NÆSTE MØDE

Ad1)
Gennemgang og godkendelse af sidste referat.
Ok

Ad2)
Generalforsamlinger i foreningerne. Enkelte ønsker helt at aflyse dette års møder, men dette kan ikke lade
sig gøre i henhold til vedtægterne. Foreningerne bør afvente Corona situationen og melde dette ud til
foreningerne.
Generalforsamlinger kan evt. afholdes udenfor og med afstand til de fremmødte, så de gældende krav kan
overholdes.

Bilsagen for kredsbestyrelsen. AURA har været kontaktet for at høre om mulighederne om at få lade
stationer på parkeringspladsen ved Kredskontoret betalt af AURA. AURA vender tilbage.
Ved skader på køretøj, påført under Byggeudvalgets synsarbejde i haveforeningerne, er der en problematik
omkring selvrisiko ved anmeldelse af skader. Hvis skaden sker i foreningerne og ingen erkender sig skyldig,
vil Kredsen fremadrettet dække selvrisikoen, for udbedring af skaden.

Mail fra forening omkring manglende byggesager. Kredsformanden laver en opfølgning på dette.

Ad3)
Budgettet holdes. Pc’erne i byggeudvalget mangler harddisk plads og det kræver at dette ordnes. Der
indhentes tilbud.
Der skal følges op på indberetning af bestyrelseshonoraret til SKAT.

Ad4)
a) Byggeudvalget. Der mangler 19 syn, PT er der ikke sat dato på disse.
b) Intet at melde ud
c) Ingen ankesager

d) Der har været flere vurderingsfolk der er blevet slette fra systemet da de ikke har været på kursus.
De er genindskrevet i systemet og afventer nye kurser. Der sælges generelt ikke så mange huse
som vanligt i flere foreninger. Der er indkaldt til evalueringsmøde i vurderingsinstruktør vi
undersøger omkring hvem der vil/kan deltage.
Vi skal undersøge hvordan vi kan afholde kurser under de gælden restriktioner.
Vi skal have fundet ud af om foreningerne har folk at sende på kursus.
e) Vender tilbage midt september, efter drøftelse i Forbunds regi.

f)

Der kommer præmier på tirsdag d. 1/9 2020, Steen og Johnny tager imod. Foreningerne informeres
om afhentnings tidspunkt

Ad5) Muligheder for at få plantet til udenfor v/gavl drøftes. Der skal indhentes tilbud på reparation/
tætning af baldakinen og tagrenden/ nedløbet v/ Kasserer kontoret, uden for bygningen. Johnny er på
sagen.

Ad6) sag for forening omkring manglende færdiggørelse af byggeri og manglende byggeansøgning.
Bilag omkring præcisering af overdækket terrasse bliver vedlagt byggesager fremadrettet. Der er ikke nye
regler men en præcisering af byggereglerne.

NÆSTE MØDE: 29 SEPTEMBER KL.19.

Referent: Lene Andreassen

