
Referat fra Bestyrelsesm ødet
27 . september 2022

Deltagere:

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

Afbud: Lene Andreassen og Raza Ghader

Dagsorden:

1. Referat v/ kredssekretær

a) Godkendelse af referater fra bestyrelsesmødet den 30. august 2022

Beslutn ing : Referatet god kendt

b) Gennemgang og opfølgning

Bestyrelsen gennemgik irdestående sager og beslutninger fra de seneste
bestyrelsesmød er.

2. Oplysninger v/ kredsformand

a) Ved seneste HB-møde blev der spurgt om hvor kongressen om 5 år skal afholdes.

Skal vi byde ind på denne i2027?

Beslutning: Aarhuskredsen hyder ind til at kongressen 2O27 afholdes i Aarhus,

b) Der er lavet en aftale om et møde med Dokumentor (kopimaskine) tirsdag d 25
oktober kl, 17. før bestyrelsesmødet.

Der vil blive drøftet flytning af kopimaskine til stueetagen.

c) Specialpræmierne er kommet.

Disse kan afhentes på kredskontoret.

3. Oplysninger v/ kredskasserer

a) Herunder Økonomi og budget

Kassereren orienterede om at alt kontingent er inde og at vi følger budgettet.
Der er kommet regning for dækningsbidraget.

Beslutning : Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



b) Øvrige sager:

Kassereren orienterede om at foreninger som vores med den omsætning vi har,
skal kunne redegøre for alle udbetalinger i forhold til Skat.

Kassereren orienterede desuden om et bogførings-, regnskabS-, og
administrationsprogram der kan det hele, Koster 75 kr. pr medlem årligt
(foreninger 36x75).

Beslutning: Kassereren tager til orienteringsmøde om programmet, Eventuel
beslutning om køb af programmet tages op på et kommende bestyrelsesmøde.

4. Udvalgene

Byggeudvalg
Behandling af 3. udkast til Procedure for byggesyn

Beslutning: Godkendt med de faldne bemærkninger, sendes ud til foreningerne.

Status på Uyggesyn: Vi er godt med der er ca. 10 tilbage, endelig overslag og fordeling
sker næste tirsdag.

Lovudvalg
Ingen møder afholdt siden sidst

Ankeudvalg
Ingen møder afholdt siden sidst. Der arbejdes med en udestående vurderingssag

Kursusudvalg
Ingen møder afholdt siden sidst

Kloakeringsudvalg
Ingen møder afholdt siden sidst.

Præmieudvalg
Ingen møder afholdt siden sidst

Status på tilmeldinger til præmiefesten:
Pt.74 tilmeldinger (4 fra kredsbestyrelsen) 4 foreninger og kommunen har takket nej. Der
er frist til den 3O/9.

5. Kredsbygning og området

Der skal føres ny IT-ledning til kassereren.

6. Øvrige sager til behandling

a) Evaluering af kongressen

Dårlig dirigent. HB har også drøftet det. Overordnet gik kongressen godt



b) Evaluering af repræsentantskabsmØdet den 20. september samt udkast til
refe rat

Fint sted i Norringholms fælleshus. Referatet rettes med de faldne bemærkninger og
lægges på hiemmesiden. Vi skal have lydudstyr på plads ved start. PP med dagsorden var
oK.

c) Planlægning af Dialogmødet den 25. oktober

Der skrives ud til foreningerne for at høre efter emner til dialogmødet,

d) Drøftelse af datoer for generalforsamling, repræsentantskabsmØde og
dialogmøde.

Dato for næste års generalforsamling for repræsentantskabsmødet bliver d.2L februar
2023.
Datoer for næste års repræsentantskabs- og dialogmøder planlægges på første
bestyrelsesmøde efter generalforsaml ingen.

e) Orientering om hjemmesideudvalgets arbejde

Udvalget er færdigt med deres arbejde.

Beslutning: Godkendt tilbud fra SeoConsult på etablering af ny hjemmeside.

f) Opfølgning på nyt lT-system herunder arkivsystem for byggesager

Gennemgået fejl og mangler samt struktur for anvendelse af nye mailadresser.

Beslutning: Der laves aftale med RfT om besøg på næste tirsdag i åbningstiden
for udbedring af fejl og mangler samt spørgsmå|.

g) Næste bestyrelsesmøde

Næste møde afholdes den 25. oktober i kontorets lukketid.

h) Eventuelt

Nyhedsbrev. Skal der udsendes et nr. 2? Ja.
Orientering om hvor langt vi er med ny hjemmeside.
Tilbud fra advokat med priser der kan anvendes af foreningerne.
Storom 4 møder er erfaringsudveksling med deltagelse af HB-medlemmer.

c

Formand eddy Steen Juhl Referent Søren Larsen


