
Referat fra Bestyrelsesm ødet26. april 2022

Deltagere:

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

Afbud:

Raza Ghader og Søren Larsen.

Dagsorden:

1. Referat v/ kredssekretær

a. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 29. marts 2022

Beslutn i ng : Referatet god kendt

b. Gennemgang og opfølgning

Beslutning: Referatet lægges på hjemmesiden efter godkendelse.

2. Oplysninger v/ kredsformand

a. Møde med Aarhus kommune

Der er aftalt møde med Aarhus kommune den 23. maj.
Dagsorden med emner der ønskes behandlet fra Kredsen er fremsendt.

b, Sag fra forening omhandlende personsag i foreningen

Sagen har været omkring Forbundet. Personsager bør ikke offentliggøres. Personsager må
gerne være i et internt referat, men ikke offentliggøres.

c. HB-mødereferat

Yderligere bevilling til undersøgelse af verdensmålene og kolonihaver
Lovforslag omkring bogføring i foreningerne.
Udnævnelse af æresmedlemmer.

d. Storkreds møde

Orienteret om oplæg fra jurist der har været til hjælp i foreninger med salgsproblemer ol.
a



3. Oplysninger v/ kredskasserer

a. Herunder økonomi og budget

Kredskasseren gennemgik status på økonomien.

Punktet taget til efterretning.

4' Kommende diarogmøde/repræsentantskabsmøde - hvornår?

Der planlægges med et repræsentantskabsmøde i august/september.

Beslutning: Dato fasttægges på næste bestyretsesmøde.

5. Kongres 2022 iÅtborg

Kongressen afholdes idagen den 8/9 til og med den 11/9. Der er Hovedbestyrelsesmøde denB/9 alene for HB-medlemmer' Øvrige kontresdetegerede mødes d. glg. De 3 foreninger derblev udtrukket på kredsgeneratforsåmtingån indbyåes,

Beslutning: Kredsformanden sørger for kontakten til de 3 foreninger.
6. Udvalgene

a Byggeudvalg

Der er godt styr på byggesager' Byggesyn køre på ruto styrke. carl otto og steen planlæggernogle dage.

Beslutning: carr otto og sfeen pranrægger næste dage for byggesyn.

b. Lovudvalg

Der arbejdes med en lov omkring bogføring i foreningerne

c. Ankeudvalg

Ingen bemærkninger

d. Kursusudvalg

Der bliver afholdt vurderingskurser for nye vurderingsfolk henholdsvis den 7 og 21. maj.
For øvede bliver der afholdt et kursus den 17. maj,

e.

Ingen møder

f.

Kloakeringsudvalg

Præmieudvalg



Kredspræmier' skal vi udlodde en kredspræmien som kan være en flidspræmie udvalgt afbestyrelsen i den enkerte forening. Gaven overvejes tir næstegang.

Præmiefest planlægges af Kredsen.

Beslutning: Thomas undersøger mulighederne for sted tit afhotdetse. vi ptanlæggerefter d. 8/10 hvis det er muligt.

7. Kredsbygning og området

Flemming orienterede om status på renovering af kredsbygningen.

Renoveringen forløber p^lanmæssigt' Der har været en overbrændt ledning på tortet, Dette ernu udbedret' Maleren går i gang når temperaturen er på min 5 grader døgnet rundt,
B. Øvrige sager til behandting

Beslutning: Gamle hærbare computer bortskaffes.

Der bør afsættes midler til renovering af overetagen.

a. Næste møde

Afholdes den 31, marts i kontorets lukketid

(

Formand y Steen Juhl Referent Lene Andreassen


