
 

Bestyrelsesmøde d. 25-6- 2019 

Tilstede: Teddy Steen Juhl, Carl Otto Christiansen, Johnny Eriksen, Peter Gaard Sørensen, Thomas 

Mandsfeldt, Mie Olesen  

Afbud: Lene Andreassen 

 

Dagsorden 

1. Referat v/ kredssekretær, godkende og gennemgang 

2. Oplysninger v kredsformand 

3. Oplysninger v kredskasserer, herunder budget og økonomi 

4. Udvalg 

a. byggeudvalg 

b. lovudvalg 

c. ankeudvalg 

d. kursus 

e. kloakering 

5. Kredsbygning om området 

6. Øvrige sager til behandling, herunder næste møde. 

 

Ad 1: Godkendt 

 

Ad 2:  Indstillingsskemaer til præmiehaver, der mangler H/F der normalt deltager, Steen kontakter for at 

høre, kan være forglemmelse. 

Afholdt orienterende møde med Kommunen, ang. Overdragelse af H/F området til anden Afd i Kommunen. 

Præmiefest 26/10, nærmere senere 

Tider for besøg af kredskonsulenten i H/F fremsendes senere. 

 



Ad 3: Gennemgang af budget. ½ års budget/regnskab pr. 30-6 

Antal haver skal reguleres i.f.t. faktiske tal for hver H/F. 

Kontingent til Forbund betales-juli. 

Info: Der kan fra Kommunens side tilskrives gebyr på op til 5000.-kr, hvis der søges om udsættelse af 

betalingen, af f.eks kloakering, i 14.dage. 

 

Ad 4:A.  Besøg i en H/F, i.f.m et længevarende byggeri, her fik udvalget en god snak med medlemmet, der vil  

blive indkaldt til syn, når det manglende arbejde er udført, snarest. 

Der resterer på nuværende 17 byggesyn, så byggeudvalget er godt med. 

Der er hos et medlem i.f.m kloakering konstateret meget mangelfuld fundering. 

På spørgsmålet om brug af skruefundamenter- er godkendt som fundaments type og indregnes i en evt. 

vurdering. 

Omsyn i en H/F.- Tegninger og byggeri er ok. 

B. Intet 

C. Ankesag i en H/F 15/7 

D. Årets vurderingskurser afsluttet med god feedback fra deltagerne. 

Antal deltager på 4 kurser 50 prs., vi opfordrer til flere deltager. 

Alle kurser gentages i 2020. 

Der skal indkøbes et større dias lærred til undervisningen. 

E. Etape 3 er godt i gang. 

 

Ad 5: Nedløbsrør ved indgangsparti skal udskiftet, smed kontaktes, ligeledes skal baldakinen tætnes. 

(Johnny)  

Ad 6:  Næste møde 13-8-2019 

 

Referent: Johnny Eriksen 

  

 


