
Kreds-best- mØde d. 2S/S 2021,

Afbud: johnny Eriksen og Teddy Steen Juhl

Tilstede: carl otto christiansen, Flemming Mærsk, Thomas Mandsfeldt, peter Gaard sørensen, Lene

Andreassen

adL) referat godkendt

ad2)evaluering af vurderingsinstruktørkursus. Godt kursus med brugbart materiale tilanvendelse på vores

egne kurser' VUU har lavet dette materiale for at der kan komme ensartede kurser over hele landet. vi
modtager materialet snarest og vil anvende dette på de kommende kurser.

Ad3) L kursus for " erfarne" vurderingsfolk. Folk der har deltaget iflere vurderinger. Materiale fra VUU-

kurset. siden med 19 spørgsmålene besvares og gennemgås. Max 3 timer

Kursus for nye folk: et kursus. Nye der aldrig har været på kursus og som ikke har været medvirkende ved

en vurdering. Kursusindhold med fokus på teori. 1.del:Teoretisk gennemgang af reglerne. 2:del
gennemgang af en vurdering i teori og med billedmateriale. 3 del. For dem der aldrig har været med ved en

vurdering., altså uden praksiserfaring. praksis vurdering i marken.

Der skal spørges ud til foreningerne for at finde ud af hvor mange vurderingsfolk der er som skal på kursus.

Både de erfarne og de nye.

vi hører med scandic om mulige dato i uge 24 hverdage for de øvede

2616 heldags.

For de nye skal vi høre om lørdag d

Vi planlægger at alle instruktørerne deltager på kurserne

Honorar for planlægning og afuikling af kurser trænger til kraftig revurdering. De nuværende honorar ligger

meget lavt og der honoreres ikke for planlægning/forberedelse. Der foreslås at der gives for de timer der
reelt bruges. Der aflønnes lige meget for at vi selv deltager på et kursus som for de kurser vi forventes at
afholde.



Ad4) budget gennemgået.

Ad5) Præmiefest 202i., der undersøges muligheder (Thomas)

Ad6) evt' info om sag fra forening vedr. et telefonnr. I deres egne byggemateriale folder. spØrgsmål om
ild/skorsten i foreningerne.

Have i forening med forkert byggemateriale på skur i metal. Der gives ikke dispensation da metal ikke er
tilladt. Byggetilladelsen laves og ligges klar til byggesyn.

Ad7) Næste mØde: sidste tirsdag ijuni.


