
Referat fra Bestyrelsesm ødet
25. oktober 2022

Deltagere:

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

Afbud: Raza Ghader

Dagsorden:

1. Referat v/ kredssekretær

a) Godkendelse af referater fra bestyrelsesmødet den 27. september 2022.

Besl utn i n g : Refe rate r god ke ndt

b) Gennemgang og opfølgning

Bestyrelsen gennemgik udestående sager og beslutninger fra de seneste bestyrelsesmøder.

Beslutning: Der udfærdiges konkrete regler om jubilæumsgaver til
foreningerne til godkendelse på naeste bestyrelsesmøde.

2. Oplysninger v/ kredsformand

a) Ankesag i Haveforening.

Der er foretaget ankesagen af ankeudvalget med advokat Mads Knudsgaard som juridisk
mediator.
Ankevurderingen vil når den er godkendt blive sendt til formanden med kopi til have
lejeren.

3. 1. Oplysninger v/ kredskasserer

a) Herunder Økonomi og budget

Kassereren orienterede om at underskuddet pt. er på ca. kr. 450.000. Der udestår dog
manglende indtægter i størrelsesordenen kr. 380.000, så det forventes at vi stadig holder
os tæt på Oet budgetrede underskud på ca. kr. 296.00 med nogle forventelige
forskydninger i de enkelte budgetposter.

På enkelt poster vil der være overskridelser som kan forklares når årsregnskabet
fremlægges, såsom nødvendige uforudsete udgifter til renovering af kredskontoret,



Beslutning : Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

4. Udvalgene

Byggeudvalg
Der er 9 byggesyn tilbage som er indmeldt til tiden,

Beslutning: Alle byggesyn der indmeldt til tiden foretages.

Drøftet byggesag 2 byggesager hvor der skulle tages beslutninger om løsning af disse.

Lovudvalg
Ingen mØder afholdt siden sidst.

Ankeudvalg
Der er foretaget en ankesag.

Kursusudvalg
Ingen møder afholdt siden sidst

Kloakeringsudvalg
Ingen møder afholdt siden sidst.

Præmieudvalg
Ingen mØder afholdt siden sidst.

5. Kredsbygning og området

Drøftet forslag til forbedringer på 1. sal (sekretærkontor) der skal indarbejdes i næste års
budget.

Drøftet tilbud om rengøring og renholdelse af udeareal af eksternt firma. Det grønne
område trænger til at gås efter inden det overgår til almindeligt vedligehold.

Beslutning: Der arbejders videre med eksternt firma om etablering af
aftale.

6. Øvrige sager til behandling

a) Evaluering af præmiefesten

Delte meninger om maden fra god til mindre god, men ærgerligt at serveringen med kold
sovs og tingene kom ikke så det passede sammen. Stedet var godt, tilfredshed med
musikken. Vi skal være bedre til at planlægge velkomstdrinks og snacks samt
præmieuddeling.

b) Arbejds- procesdag for bestyrelsen før eller efter generalforsamlingen.

Beslutning: Vi planlægger med ultimo januar.



c) Opfølgning nyt IT-system.

Udsat til næste møde.

d) Næste bestyrelsesmøde

Tirsdag den 29. november kl. 18 på kredskontorets lukkedag.

7. Eventuelt

Drøftet muligheden for at foreningerne kan benytte kredskontoret som mødelokale. God
ide som lige skal sættes i nogle rammer så det kan blive en mulighed.

(

Formand Teddy Steen Juhl Referent Søren Larsen


