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Refe rat fra Kred s re p ræse nta ntg e n e ra lfo rsa m I i n g e n

21 . februar 2023

Fremmødt 58 repræsentanter fra 22 Haveforeninger

Velkomst ved kredsformanden

Ad 1) valg af dirigent, referent og stemmetællere

Valg af dirigent: Kasper Egelund fra HF Trillegården

Referent: Søren Larsen, Kredssekretær

Valg af 3 personer til stemmeudvalget (Ane, Bente og Bente)

Ad 2) Kredsbestyrelsens beretning for året 2022 v/ kredsformand Teddy Steen Juhl

Beretningen vil som sædvanlig kun omhandle det som er af generel betydning for
foreningerne.

Aa rh us kredse n s vu rd eri ng sku rsusu dva lg
Aarhuskredsens vurderingskursusudvalg har også i 2022 holdt kurser, 3 kurser ialt.
Vi vil selvfølgelig også arrangere kurser i det nye år, datoerne er endnu ikke fastlagt,
Så snart vi har disse datoer, vil de blive lagt på hjemmesiden.

Kongressen
Forbundets kongres blev afholdt iAalborg 9. - 10. september 2022. På kongressen fik
kolonihaveforbundet en ny formand: Carsten Kehlet fra Nordsjællands Kreds. Der var
31 forslag til behandling indenfor kategorierne forbundsvedtægten, vurderings-
reglerne, lejekontrakt og lejevilkår samt øvrige forslag.
Man kan endnu ikke finde referatet fra kongressen 2022 på Kolonihaveforbundets
hjemmeside, men jeg regner da med at det bliver lagt op,

Dialogmøder
Vi havde 2 dialogmøder i 2022, et møde den første februar og et møde den 25.
oktober. Mødet den første februar, blev behandlet ved sidste kredsgeneralforsamling.
Mødet den 25. oktober, der var emnerne tomme haver, udlån af haver, bestyrelsens
adgang til haver og præmieudtagning/præmiefest, Under emnet tomme haver, kom vi
ind på emnet misligholdte haver og hvilke muligheder bestyrelserne har eller ikke har
for at opsige de pågældende lejere.



Vedr. udlån af haver: Man må ikke udlåne sin have, jf, lejekontrakten med Aarhus
Kommune, men man må gerne have andre til at passe den for sig, Aarhus Kommune
og Aarhuskredsen blev på seneste møde enige om at definere nogle præcise regler for
udlån, der kan anvendes i foreningerne. Det forventes at de nye præciseringer vil
være klar til sæsonstart 2023.

Vedr. bestyrelsens adgang til haverne: Bestyrelsen har altid adgang til en have, men
der skal være et klart formå|. Giv et varsel og et formål med 3 dages varsel, gå altid 2
personer. Hvis en havelejer nægter bestyrelsen adgang, kan man anvende fogeden.

Vedr. præmieudtagning og præmiefest: Vi snakkede frem og tilbage omkring
udtagningen, måske mere vejledning til hvordan haver skal udvælges. Her kan
anføres at Carsten Juul, vores konsulent, havde et oplæg i forlængelse af mødet, hvor
han fortalte om, hvordan han udtager præmiehaver, og hvilke præmiekategorier, der
skal gives.

Re p ræse n ta n ts ka b s m ø d e
Den 20. september holdt vi repræsentantskabsmøde, Dagsorden på mødet var:
Orientering om kredskontorets daglige drift, orientering om møde med Aarhus
Kommune, afholdt 7. juni, orientering fra kolonihaveforbundets kongres, orientering
fra Kredsens byggeudvalg vedr. byggesager, vurderinger og kurser.

Referater fra dialogmøder og repræsentantskabsmøde kan findes på Aarhuskredsens
hjemmeside.

Storområdemøder
Vi har været til storområdemøder i Randers. På disse forbereder og drøfter man
kommende HB-møder, Det giver os en bedre chance for at kæmpe for synspunkter,
som vi har i de jyske kredse.

Kredskonsulenten
Kredskonsulenten har været på havevandring i flere foreninger, og vi kun fået gode
tilbagemeldinger, Endnu engang gøres opmærksom på, at alle foreninger har
mulighed for at arrangere en havevandring med konsulenten. Kredsen dækker
udgiften til en havevandring om året pr. forening.

Præmiefest
Præmiefesten blev i år afholdt i Travbanens lokaler. Cirka halvdelen af foreningerne
var repræsenteret. Vi havde en hyggelig aften med god mad og musik, På

repræsentantskabsmØdet var der nogle der mente at musikniveauet havde været for
højt, og at man måske kunne finde et sted med en bedre akustik og til en billigere
pris. Vi kan kun opfordre til at man melder sig til præmiefestudvalget, så kan man få
indflydelse på arrangementet.



Kredskontoret og byg ning
Omkring kredskontoret: Vi har lukkedage sidste tirsdag i hver måned. Her samler vi
op på måneden, og holder bestyrelsesmøde. Vi vil også fremover holde fast i denne
lukkedag. Vi holder ferielukket i juli og december måned.

Som I måske har set, hvis I kommer forbi Aarhuskredsen, er der sket en masse med
bygningen. Kontoret trængte til en grundig renovering, Blandt andet er der lagt nyt
tidssvarende el ind, en proces som vi ikke er helt færdige med endnu. Vi er blevet
gjort opmærksom på af en elektriker, at der er kabler på første sal, som bør skiftes
hurtigst muligt, da de kan udgøre en brandfare. I den forbindelse skal der også ske en
større renovering af første sal.

Afslutning
Dette var Kredsbestyrelsens beretning for 2022. Jeg vil afslutte med at sige tak til
Kredsbestyrelsen og foreningsbestyrelserne for et godt samarbejde i året der gik.

Dirigenten efterlyste om der vor spØrgsmål eller bemærkninger til beretningen. Da

det ikke vdr tilfældet, tillod dirigenten sig at erklære beretningen for godkendt.

Ad 3) Årsregnskab for 2022 v/ kredskasserer Carl Otto Christiansen

Carl Otto indledte med et smil på læben at sige at så lykkedes det endelig at få skabt
et ordentligt underskud, det har det knebent med de seneste år.

Men spøg til side, det har især været renoveringen af kredsbygningen der har været
bekostelig i år. Og vi er stadig ikke helt færdige, men fortsætter her i 2023.

Der blev peget på Oe poster som udviste større afvigelser end der var budgetteret
med.

Vi har haft brugt advokat til en ankesag, det koster jo, men det betød til gengæld at
sagen gik glat igennem.

Posten jubilæer ligger under budget, men vi har nu lavet en procedure for hvornår
foreningerne er berettiget til at få en jubilæumsgave.

Vi ligger også under budget med konsulent udgifter, det skyldes at der ikke er mange
foreninger der benytter sig af tilbuddet om gratis havevandring,

Honorarposten ligger over budget da vi ikke havde pristalsreguleret.

Posten Kongres vil fremover indgå i budgettet når der er kongres år.

Repræsentantskabs- og kredsmøder ligger over budget. Vi prøver i dag at afholde
generalforsamling et nyt sted med lavere omkostninger.



Vedligeholdelsesudgifter ligger væsentlig over budget som der blev sagt i

indledningen.

Vi har skiftet leasingselskab på kopimaskinen,

Der er indkøbt nyt inventar i forbindelse med den renovering der er foretaget.

Vi har fået nyt IT-system, dette krævede udskiftning af gamle computere.

Dirigenten efterlyste om der vdr spØrgsmål eller bemærkninger til årsregnskqbet

beretningen. Do det ikke vør tilfældet, tillod dirigenten sig at erklære årsregnskabet

for godkendt.

Ad 4) fndkomne forslag

Kredskasserer Søren fremlagde forslaget på vegne af kredsbestyrelsen:

Følgende tekst ændres i $ 3 stk. 6

Fra: Kredsbestyrelsen samt 2 bestyrelsesmedlemmer fra hver haveforening danner et
repræsentantskab. Repræsentantskabet indkaldes mindst 2 gange årligt,
repræsentantskabet har ikke besluttende myndighed.

Til: Kredsbestyrelsen samt 2 bestyrelsesmedlemmer fra hver haveforening danner et
repræsentantskab. Repræsentantskabet indkaldes mindst 2 gange ådigt (1 i foråret
og 1 i efteråret), repræsentantskabsmøderne skal virke erfaringsudvekslende og
understøttende i arbejdet med kolonihaverne i Aarhus. RepræsentantskabsmØderne
indkaldes skriftligt med 10 dages varsel, adresseret til de enkelte foreningers
formænd. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for mødet. Dagsorden til
møderne udarbejdes af kredsbestyrelsen, medlemsforeningerne kan indsende forslag
til drøftelse på møderne forud for disse. Repræsentantskabet har ikke besluttende
myndighed.

g 15 Udgår

Debat og spørgsmål:

Randi HF Frydenlund - Forslog at der laves en årskalender så datoerne er tidligt
ude.

Lars HF L941. - Forslog at mødelængden udvides så der er plads til mere debat på
møderne.

Søren kredsbestyrelsen - Kvitterede for begge forslag,



Dirigenten satte forsloget til ofstemning.
Forslaget blev godkendt.

Trine OHA fremlagde forslaget på vegne af et medlem.

I vintersæsonen fra november til marts går forslaget på at tillade overnatninger i

samtlige weekender fra fredag nat til søndag morgen samt overnatninger i

folkeskolernes ferier, Afbrydelserne mellem overnatningerne på hverdage, betyder, at
der ikke er tale om beboelse, men altså kun reel overnatning.

Debat og spørgsmål:

Lars HF L94L - Jeg fremlagde nogenlunde samme forslag for 5 år siden, mener at
forslagsstillerne har fat i noget.

Thomas kredsbestyrelsen - Orienterede om at vi har vendt forslaget med
kommunen, som ikke ønsker at ændre på nuværende regler. Svaret er der orienteret
om på et dialogm Øde og svaret står i et referat derfra.

Thomas HF Humlehaven - Jeg kan egentlig godt lide tanken, men er bekymret for
at vi ikke er stand til at dæmme op for reglerne, hvis vi åbner mere op

Lene HF Moselund - Spurgte til hvornår kommunen er spurgt.

Carl Otto kredsbestyrelsen - Vi skal være opmærksomme på at vi bor til leje for
L,67 pr. kvm. Jeg kunne blive bekymret for at nogen måske vil stille krav om større
leje hvis vi ønsker at udvide måden vi bruger haven på.

Trine HF OHA -: Mente at kredsbestyrelsen kunne forpligtiges på at rejse det forlaget
løbende overfor kommunen hvis Generalforsamlingen ønsker det,

Peter HF Mosevang - Reglen siger at vi ikke må være der, der står at vi ikke må
have ophold. Vi kan jo ikke stille bestyrelsen iden situation at de skal tage det op
hver gang.

Dirigenten satte forslaget til øfstemning.

Forsløget blev ikke godkendt.

Thomas formand for HF Åbrinken fremlagde på vegne af HF Åbrinken deres forslag.
Han indledte med at sig^e at han er ny formand og fortalte at deres haveforening var i

en særlig situation. nf Åbrint<en har en lav beliggenhed og meget forurenet grund, det
hele startede med en pris på tZ mil. kr., derefter steg den til 15 mil. kr, og ur n,
landet på ca. 19 mil. kr.
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Den seneste bestyrelse har forsøgt at forhandle med Aarhus kommune, men de kan
ikke hjælpe os da vores haveforening ligger på privat grund.

Vi har drøftet det med forvaltningen på politisk niveau, men er gået i stå, vi vil gerne
med i den samme ordning som øvrige foreninger. Kredsen inviterede os til et formøde
i sidste uge, til en drøftelse og afklaring af hvad der er muligt, men vi er nok kommet
lidt sent i gang.

Efter mødet har vi i stedet for det oprindelige forslag stillet et ændringsforslag

Kreds generalforsamlingen stemmer for, at bestyrelserne i Kredsen og ttf. Åbrinken
kan arbejde sammen og undersØge muligheder for en fælles finansiering for
kloakeringen af haveforeninger på kommunale grunde og HF Åbrinken. Et forslag
herfra skal så til afstemning ved en senere Kredsgeneralforsamling.

Debat og spørgsmål:

Søren HF Oldjorden - Er egentlig positiv overfor en solidarisk løsning, men vil stille
forslag om en klausul om medlemskab af Aarhuskredsen i hele aftalens løbetid.

Erik HF Moselund - Det er indviklet, solidarisk eller ej, HF Moselund ligger på te3et
jord fra naturstyrelsen.

Randi HF Frydenlund - Hvorfor har i meldt jer ud af kredsen.

Thomas Hf Åbrinken - Vi er ikke meldt ud og den nuværende bestyrelse er for at
blive i Aarhuskredsen.

Thomas HF Humlehaven - Kvittererede umiddelbart for det arbejde der ligger bag
forslaget, vi blev kloakeret i L972, så ieg tror at det vil værre svært at få et sådant
forslag igennem hos min egen forening,

Lars HF 1941 - Kan godt lide ideen om solidaritet, men der er stor forskel på leie og
privat grund.

Betina HF Fritiden - Ja der er også fordele ved at være privat.

Britta HF Riisvangen - Vi er ikke i samme båd, da der er andre fordele når men selv
ejer jorden.

Kurt HF Risskov - Jeg vil gerne spørge kredsens holdning til forslaget.

Lene kredsbestyrelsen - HF Fritiden har jo klaret sig selv, mente ikke vi skal dele
med de foreninger der ligger på gen jord.

Thomas nf Åbrinken - Umiddelbart kan jeg ikke gennemskue hvad der sker hvis
forslaget ikke vedtages.

Bettina HF Fritiden - kan ikke se at det er et problem at arbejde videre.



Peter HF Mosevang - Jeg synes at forslaget stikker af fra tidligere beslutninger,
ønsker at et sådant forslag sendes til urafstemning blandt alle medlemmer i alle
foreninger.

Dirigenten sotte forslaget til afstemning.

Forsloget blev ikke godkendt.

Lars formand for HF 1941 fremlagde forslaget og begrundede det med at han var
usikker på at kredsbestyrelsen vil fremlægge forslag der har betydning for
foreningerne,

Beslutninger som er langsigtede, eller har stor betydning for Aarhuskredsen
medlemmer besluttes i fællesskab på generalforsamling. Dette omfatter Lejekontrakt
med kommunen, bygningsretningslinjer og lign. Dette gøres ved, at Aarhuskredsen
informerer repræsentantskabet om, at de skal træffe vigtige beslutninger.

Repræsentantskabet og bestyrelsen finder et fælles grundlag, og herudfra forsøger
kredsen, at opnå det bedst mulige resultat. Når et resultat foreligger, henter kredsen
derefter opbakning til deres forslag/arbejde ved at høre foreningerne. Vigtige
beslutninger vedtages derefter på en generalforsamling, Opnår kredsbestyrelsen
opbakning til deres arbejde kan forhandlinger eller ændringer foretages.

Debat og spørgsmål:

Steen kredsbestyrelsen - Jeg kan sige at jeg er stor modstander af dette forslag,

Lars HF L94L - Som eksempel kunne skal det kun gælde kun store spørgsmål som
eksempelvis større ændringer af byggeregler ikke sproglige rettelser.

Elsebeth HF Norringholm - Det virker meget bureaukratisk, vi har jo selv valgt
bestyrelsen.

Randi HF Frydenlund - Det binder jo bestyrelsen på hænder og fødder. Vi skal da
hellere optimere med nyheder til bestyrelserne såsom f.eks. fra møder med
kommunen.

Malene HF Moselund - Er enig i at haverne skal høres når det er vigtigt, men
hvornår er det det?

Carl Otto kredsbestyrelsen - Hvem afgør hvad der store beslutninger, synes det er
at underkende bestyrelsen.

Lene kresbestyrelsen - Vi sidder jo ikke for at arbejde imod foreningerne, vi er
valgt til at arbejde for jer i foreningerne som vi også selv kommer fra.



Dirigenten sotte forsldget til ofstemning.
Forsldget blev ikke godkendt.

Thomas Højen fremsatte forslaget på vegne af HF Humlehaven og sagde at når vi
stiller dette forslag er det fordi vi ønsker at bidrage til at løse et problem.

Vi foreslår derfor:

- At repræsentantskabet nedsætter et udvalg bestående af L-2 medlemmer fra
kredsbestyrelsen og et antal interesserede repræsentanter fra haveforeningerne,

- Som inden ny lovgivning træder i kraft skal opbygge en samarbejdsrelation med
Aarhus Kommune på politisk og administrativt niveau vedrørende håndtering af
helårsbeboelse, samt afklare hvordan haveforeningerne konkret kan henvende sig til
kommunen for at få løst udfordringerne.

Debat og spørgsmål:

Flemming kredsbestyrelsen - Skal udvalget arbejde om et endnu ikke fremsat
forslag?

Thomas HF Humlehaven - Ja det er korrekt at det ikke er fremsat endnu, men det
er sat i tænkeboks, og nu er kolonihavelovgivningen lagt under kirkeministeriet, Et
usikkert politikområde, så hvis vi ikke selv gør noget ladervi stå til.

Thomas kredsbestyrelsen - ved at Hovedbestyrelsen i kolonihaveforbundet
arbejder med området, men Kolonihaveforbundet siger samtidig at der ikke er vundet
sager om overtrædelse ved vinterbeboelse,

Lene kresbestyrelsen - Mener at et udvalg kunne pege henimod at vi står sammen
om at vi er imod vinterbeboelse.

Malene HF Moselund - Skal udvalget alene arbejde for et samarbejde med
kommunen og komme med forslag til regler.

Thomas HF Humlehaven - Ja, vi skal arbejde for regler der kan effektueres og på.

Thomas Hf Åbrinken - Er der nogen der ved hvor langt man er med et lovforslag?

Thomas HF Humlehaven - Ja serveretten ligger hos regeringen

Helle HF Mosevang - Godt forslag og godt at være proaktiv. Vi kan få noget
erfaringsudveksling til hvordan vi kan takle vinterbeboelse,

Dirigenten satte forslaget til afstemning.

Forslaget blev godkendt.
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Ad 5) Budget 2023 ved kredskasserer Carl Otto Christiansen

Carl Otto startede med at nævne at der stadig mangler visse istandsættelser i

kredsbygningen, b.la. er der noget ulovlig El der skal laves, derfor forventer vi at
kommer ud med et underskud

Nye poster er ekstern rengøring ekstern og renovation.

Den daglige drift er ikke stor, men vi budgetterer med et underskud på præmiefesten
da vi regner med at den fortsætter i den nuværende form.

Til orientering afspejler betaling af dækningsbidraget hvor foreningen ligger, der er
der ikke solidaritet.

Der er ikke stillet forlag om at ændre kontingentsatsen til Aarhuskredsen.

Men det er ikke hensigten at der skal være underskud hvert år.

Debat og spørgsmål:

Kasper HF Trillegården - Spørger om der er tænkt på vedligehold af bygningen
fremover, er 15.000 kr, nok?

Bettina HF Riisvangen - Opkræves jordlejen opkræves særskilt?

Carl Otto kredsbestyrelsen - Til Kasper ja vi er godt med når det sidste er lavet og
ja til Bettina.

Dirigenten satte budget 2023 til afstemning.

Budgettet blev god kendt.

Ad 6) Valg

a. KREDSFORMAND FOR 3 ÅR
Følgende er på valg Teddy Steen Juhl (HF Marienlyst) - Genopstiller

Dirigenten nævnede at han havde hørt at kredsnæstformand Thomas Hou Mandsfeldt
også stille op som formandskandidat. Han efterlyste om der yderligere kandidater,
hvilket der ikke var.

Derefter gav han ordet til de to kandidater

Teddy Steen Juhl:
Jeg stiller op i håbet om genopstilling, jeg synes at vi er i god dialog mellem kredsen
og foreningerne, vi er inde i en god proces og vil gerne arbejde videre med den.

Thomas Hou Mandsfeldt:
Jeg har ikke samme erfaring som den anden kandidat, og er enig i at åbenheden er
blevet bedre, jeg vil arbejde for mere åbenhed, klarere byggeregler og så vil jeg som



HB-medlem arbejde med kongressen i 2027 som kommer til at foregå i Aarhus, Mere
samarbejde og min vision er at værelydhør, arbejde for sammenhold og at få den
gamle kolonihaveånd tilbage.

Debat og spørgsmål:

Søren kredsbestyrelsen - Jeg undrer mig over at jeg som formand for HF Oldjorden
kun en uge før generalforsamlingen modtager en mail hvor næstformand Thomas
skriver at han stiller op som modkandidat også uden at have hørt om dette i vores
kredsbestyrelse.

Jeg støtter den nuværende formands kandidatur.

Jeg mener i øvrigt at den samlede bestyrelse gennem det sidste år har arbejdet for og
henimod mere åbenhed, synlighed og kommunikation.

Thomas HF Åbrinken - Ærgerligt at vi skal drøft.e fnidder og ikke proces, jeg vil
hellere høre hvad vil I gerne?

Martin HF Kirkevangen - Nævnede at da Thomas var formand i hans haveforening
havde han ikke vist rettidig omhu.

Thomas HF Humlehaven - Vil gerne høre hvad vil I.

Randi HF Frydenlund - Hvad vil I og hvad laver formanden?

Lars HF L94L - Efterspørger noget nyt,,

Lene kredsbestyrelsen - Sagde at bestyrelsen er et andet sted i dag end for bare et
år siden, der er så mange gode værdier på vej.

Thomas Hou Mandsfeldt - vi skal have mere nytænkning, jeg er med i stor
områdemØderne og her arbejder jeg for at fremme det grønne åmråoe.

Teddy Steen Juhl - Vi mødes 2 gange årligt i storområdet og for mig er det vigtigt at
alle kan komme til orde i bestyrelsen,

Dirigenten bad om skriftlig afstemning.

Resultat
3 blonke stemmer
29 stemmer på Teddy Steen tuhl
24 stemmer på Thomas Hou Mandsleldt

Teddy Steen tuhl vølgt som kredsformønd.

b, 1 BESWRELSESMEDLEM FOR 1 ÅR
Afgående Lene Andreassen (HF 1934)



Dirigenten efterlyste kandidater.

Lise Ryder HF Grænsen og Randi Østergaard HF Frydenlund meldte sig.

Lise HF Grænsen begrundede sin opstilling med at hun havde været havejer i 13 år og
i øjeblikket sad som byggekyndig i sin egen bestyrelse. Jeg er også interesseret i det
orga nisatoriske.

Randi HF Frydenlund nævnede et hun i dag sidder som formand i sin forening og
begrundede sin opstilling med at hun har oparbejdet en vis erfaring i byggesager
derudover er det vigtigt for hende at arbejde for at alle kommer til orde,

Dirigenten bdd om skriftlig afstemning.

Resultqt
4 blonke stemmer
77 stemmer på Lise Ryder

42 Stemmer på Randi Qstergaard

Rdndi Qstergaard valgt som bestyrelsesmedlem for 7 år.

c, 1 BESryRELSESMEDLEM FOR 3 ÅR
Følgende er på valg Flemming Mærsk Møller (HF Engvang) - Genopstiller

Dirigenten efterlyste yderligere kandidater.

Dirigenten konstdterede at der ikke vor yderligere kandidater.

Flemming Mærsk Møller valgt som bestyrelsesmedlem for 3 år.

d. BESryRELSESSUPPLEANT FOR 3 ÅR
Følgende er på valg Jørgen Kjær Jensen (HF 1941)

Dirigenten efterlyste kandidater.

Bente Heiberg HF Rugholm meldte sig,

Dirigenten konstaterede ot der ikke vor yderligere kandidoter.

Bente Heiberg valgt som bestyrelsessuppleont for 3 år.

e. 1 REVISOR FOR Z ÅN
Følgende er på valg Bente Gregersen (HF Sølyst) - Genopstiller

Dirigenten konstaterede at der ikke vor yderligere kondidater.

Bente Gregersen volgt som revisor for 2 år.
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f. 1 REVISoRSUPPLEANT ron z ÅR
Følgende er på valg Thomas Højen (HF Humlehaven) - Genopstiller

Dirigenten konstaterede øt der ikke var yderligere kandidater,

Thomos HØien valgt som revisorsuppleant for 2 år.

Ad 7) Eventuelt

Erik HF Moselund, kunne ønske sig at kredsbestyrelsen meldte ud om deres indstilling
til de forslag der kommer ind fra foreningerne når de er behandlet i kredsbestyrelsen.

Taget til efterretning.

Berrit HF Riisvangen, spurgte til tidspunkt for at klippe hæk og om man skal plante
tjørn.

Der er ikke regler om tidspunkt for hækkeklipning heller hækketype, det er fareningen
der bestemmer.

Thomas HF Humlehaven spurgte til proces med valg til det netop godkendte udvalg

Det er kredsbestyrelsen der står far indkaldes af dette.

Steen rundede generalforsamling af med en stor tak til Lene for hendes store arbejde
og overbragte hende en gave fra Aarhuskredsen. Stor applaus til Lene.

Der var også stor tak til Kasper for hans kyndige styring som dirigent og han fik også
overbragt en gave fra Aarhuskredsen.

Og tak til foreningerne for en god generalforsamling - kom godt hjem.

å1

Dirigent Kasp Egelund Formand Teddy n Juhl

Referent Søren Larsen


