
Referat fra Bestyrelsesmødet 30. august 2022

Deltagere:

Carl Otto Christiansen, Flemming Mærsk, Lene Andreassen, Søren Larsen, Teddy Steen Juhl og
Thomas Hou Mandsfeldt.

Afbud: Raza Ghader

Dagsorden:

1. Referat v/ kredssekretær

a) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 28. juni 2022

Beslutn ing : Referatet god kendt

b) Gennemgang og opfølgning

Bestyrelsen gennemgik udestående sager og beslutninger fra de seneste
bestyrelsesmøder.

2. Oplysninger v/ kredsformand

a) Deltagelse i debatmøde hos HF Åbrinken 14. september

Bestyrelsen er inviteret til et debatmøde i nf Åbrinken, hvor ideen var at vi skulle holde et
' oplæg om fordele ved et medlemskab af Aarhuskredsen.

Beslutning: Bestyrelsen takker nej tak med kopi til bestyretsen, Vi er positive for
at mødes med Åbrinkens bestyrelse og drøfter gerne deres hotdning tit
med lemska b af Aa rhuskredsen.

b) Opsummering af ny IT-løsning

De problemer der opstår søges læst ad hoc.

c) Kongres i Ålborg

Drøftet samkørsel til kongressen og enkelte praktiske ting. Alle har modtaget
kong resmateria let.

d) Præmiefest

Drøftet opgavefordeling og fordelt disse.



Der udsendes faktura til foreningerne, når der er indmeldt deltagerantal.
Havekonsulenten Carsten Juul, Forbundsformanden og 3 samarbejdspersoner fra Aarhus
kommune inviteres på kredsens regning.

f. Repræsentantskabsmøde 6. september

Den korrekte dato for repræsentantskabsmødet er den 2O/9 og for dialogmødet den 25.
oktober.

3. Oplysninger v/ kredskasserer

a) Herunder økonomi og budget

Kassereren orienterede om at der er overskridelser i forhold til det budgetterede på
vedligehold af vores ejendom pga. nogle sætningsskader der skulle repareres og noget
ulovlig EL-installation der skulle udbedres.

Beslutn ing : Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Øvrige sager:

Kassereren Otto orienterede om at Aarhuskredsen står for betaling af KM penge til
havekonsulenten, Kolonihaveforbundet betaler for tiden der bruges til selve
præmieudtagningen,

Der blev spurgt om der foreligger en vurdering af ejendommen, Dette undersøges,

HF Humlehaven skal have en jubilæumsgave for 50 års jubilæum.

Beslutning: Det undersøges om niveau for jubilæumsgave.

4. Udvalgene

Byggeudvalg
Fordelt byggesyn, vi er i bund
Hængepartiet efter problemer med scanning er i bund.

Lovudvalg
Ingen møder afholdt siden sidst.

Ankeudvalg
Skulle have anket en vurderingssag i en haveforening, men man kan ikke anke en
fejlvurdering. Der laves en ny vurdering.

Kursusudvalg
Ingen møder afholdt siden sidst
Behov for flere vurderingskurser tages op efter kongressen.
Foreningerne spørges på repræsentantskabsmødet den 20. september



Kloakeringsudvalg
Ingen møder afholdt siden sidst

Præmieudvalg
Ingen møder afholdt siden sidst

5. Kredsbygning og omrSdet

Drøftet indvendig rengøring af kredskontoret 2 timer ugenflig.

Drøftet udvendigt vedligehold, her foreligger der 2 priser for udeareal fra hhv. Vedel og
Buus med en overslagspris ca. 25.000 kr.

Beslutning: Der indhentes nyt tilbud fra eksternt firma om pris på tøsning af
rengøring indvendigt og gartneropgaven udvendigt.

6. Øvrige sager til behandling

Nyhedsbrev. Skal der udsendes et nr. 2?
Orientering om hvor langt vi er med ny hjemmeside.
Tilbud fra advokat med priser - anbefaling - oplæg drøftes i bestyrelsen.
Stor område 4 møder ererfaringsudveksling med deltagelse af HB-medlemmer

Næste møde afholdes den 27. september i kontorets lukketid.

Formand Teddy Steen Juhl Referent Søren Larsen


