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BESTYRELSESMØDE

ds

Mandag den 28. oktober 2019 kl. 17.30 i Horsens

øs

Vi starter med at vælge en ordstyrer. Mødets varighed max. 3 time. Der opfordres til at vi holder fokus og
følger dagsordenen. Opstår der behov nedsættes arbejdende udvalg. Spisning ca. kl. 19.30/20.00
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DAGSORDEN

2. Nyt fra formand
- Nyt siden sidst
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3. Nyt fra kasserer
- Regnskab 2019
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1. Godkendelse/underskrift af referat fra sidste møde
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4. Nyt fra udvalg
- VU - vurderings/ankeudvalg = sag i Grundet
- Jura – lovudvalg = ændring/tillæg lejekontrakt Horsens – sag i Nordmarken
- Miljø – kloakudvalg = Tømningsordning og adgangsveje i haverne i Horsens
- Byggeudvalg – = pt. intet
- Præmieringsudvalg = ”trøstepræmier”, status arbejdsopgaver og afholdelse
præmieuddelinger mm
- Øvrige opgaver = UDKAST til forretningsorden til rep.skabsmøde
oplæg vedhæftet denne dagsorden
Planlægning af F/K møde i november 2019
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5. Info fra kommunerne-fremlægges af de respektive valgte kommune/kredsbestyrelsesmedlem
6. Eventuelt
7. Næste møde
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Referat
Fraværende med afbud: Gitte

-

Fravær uden afbud: ingen

1. Godkendelse/underskrift af referat fra sidste møde
Referat godkendt uden bemærkninger.
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2. Nyt fra formanden.
Der har ikke været afholdt HB møder siden vort sidste bestyrelsesmøde, så intet nyt herfra. Teddy og Anni
deltager kommende uge i møde for Jydske Kredse, derfor heller intet nyt herfra. Så der er kun de daglige
gøremål, hjælp til foreninger osv. siden sidst.
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3. Nyt fra kassereren.
Regnskabet ser fornuftigt ud – der er pt. et lille overskud som dog er et øjebliksbillede
Julefrokosten afholdes i december, AW melder endelig dato ud.
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4. Nyt fra udvalg:
Vurderingsudvalg: I Grundet har køber anlagt civil retssag mod sælger af et kolonihavehus – kredsen kan
måske blive inddraget i sagen.
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Byggeudvalg: intet nyt.
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Miljøudvalg: se under Jura.
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Jura- og Miljø udvalg: I Nordmarken er der problemer med opsigelse af en lejer, der ikke holder haven.
I Horsens er der, efter politisk hjælp, kommet gang i sagen om adgangsveje og tømning af samletanke.
Ib, Anny og Ingelise mødes den 7/11 og udarbejder et forslag til ændring af disse emner i lejekontrakten med
Horsens Kommune.
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Præmieringsudvalg: Der afholdes præmieuddeling den 9/11 i Horsens.
Evt. uddeling af trøstepræmier aftales på næste møde, hvor også udtagning af haver, samt økonomien i
forbindelse med præmieuddeling skal drøftes.
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Øvrige opgaver: .
Lokal bestemmelse (forretningsorden) for afvikling af repræsentantskabsmøder tilrettes således, at kun
registrerede valgte kredsrepræsentanter må deltage. Udkast gennemgås på næste møde
Formand/kasserermøde for Horsens afholdes den 18. november 2019, kl. 17:30.
5. Info fra kommunerne:
Karsten: Engparken, Odder - Vi har valgt at betale vandafledningsafgiften.
Børge: Sandagergaard, Vejle - Problem med lejer, der bor i kolonihaven om vinteren.
Vejle Kommune vil ansætte en ny medarbejder, der får fokus på kolonihaver.
Har på 3. år ikke modtaget faktura på vand på grund af sag om målerafgift – har dog lagt pengene til side.
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8. Næste møde:
Mandag, den 20. januar 2020, kl. 17:30 i Horsens.
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6. Eventuelt:
Anni: Jubilæumsgaver som kan købes gennem Forbundet bespares væk – SØJK har købt restlager på 25
stk gaver til nedsat pris.
Anni og Teddy tager til møde i jyske kredse i Randers, den 3/11 2019.
Børge har et forslag om afgift/bødeforlæg på 300kr stigende til 500kr for ikke at efterkomme et påbud fra
bestyrelsen med på deres næste generalforsamling - jævnfør standardlejevilkårene fra forbundet

Referent: Benny og Anni
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