
Bestyrelsesmøde d. 26/2 2019 

 Tilstede : alle 

 

Dagsorden: 

1. referater v/ kredssekrætær 

Godkendelse og opfølgning 

2. oplysninger v/ kredsformand 

3. oplysninger v kredskasseren, herunder økonomi og budget 

4. 4. udvalg 

a. Bygge 

b. Lov 

c. Anke 

d. Kursus 

e. Kloak 

f. Præmie 

5. generalforsamling onsdag d. 27/2  

6. generalforsamlinger ude i foreningerne 

7. kredsbygning og område 

8. Øvrige sager til behandling , næste møde 

 

Ad 1. godkendt 

Ad 2. Forslag fra havekonsulenten. Der vælges 2 fra listen som kredsen vil dække.  

Ad 3. gennemsået ved budgetmødet. Der er kommet refusion fra Forbundet omhandlende kursus. Januar 

og februar tages ved næste møde. Der  bliver ændring i forhold til det hidtidige, som vil give et bedre 

overblik. 

Ad 4.  

a. Trillegården har været om nummerer sine forening så det er bedre at finde i vores arkiv. Spørgsmål 

fra et medlem der ønsker at bygge ”grønt”.  En isolering (Hemcrete) der bruges både som isolering 

og indvendig beklædning. Det vil ikke være noget til hindring for at anvende denne løsning, men i 

en vurdering vil det ikke give betaling for indvendig beklædning pt.    

b. Der er sproglige tilpasninger i Kredsvedtægterne i henhold til kongressen.  

c. Ingen 

d. 9/4 vurderingskursus for bestyrelser. 6/4 -4/5 og 15 juni. Der vil være 28 pladser på 

vurderingskurserne. De 2 første kurser afholdes i Norringholm. Peter, Johnny og Lene afholder. 

4/5 og 15/6 i Kirkevange afholdes af  Peter, Thomas og Mie . 



Tilmelding via kredskasseren med navn, haveforening og medlemsnummer. Tilmelding lukker 14 

dage før kurset afholdes, der åbnes for tilmelding 28/2 2019.  D. 9/4 holder byggeudvalget og 

kasseren lukket.  

 

e. Intet 

f. Præmiefest, der vælges nye medlemmer til udvalget 

 

Ad 5. Starter 18.30 vi møder 17.45 ca. Vi afkrydser og udlever stemmesedler ved ankomst.  Den mundtlige 

beretning følger den skriftelige. Johnny tager en uddybning af det ”truende lovforslag”.  

Drøftelse omkring de indkomne forslag.    

Ad6. Johnny kommer i HF1934 som observatør d. 23/3 og Grænsen 14/3, som dirigent? . Kirkevangen har d. 

23/3. Mosevang d. 13/4 Thomas deltager som dirigent.  

Ad 7. intet nyt 

Ad 8. opfølgning på generalforsamlingen d. 12/3. Sagen fra HF1934. Sagen er sendt til Forbundet for syn på 

sagen om den er principiel, som de vil tage op.  

 

Næste møde d. 12/3 kort og 26/3 almindeligt møde. 

 

 


