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ds

Mandag den 9. marts 2020 kl. 17.30 i Horsens
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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 2020
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1. Godkendelse/underskrift af referat fra sidste møde
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4. Nyt fra udvalg
- VU - vurderings/ankeudvalg = planlægning af SØJK kurser samt korrektion af kursusdatoer
- Jura – lovudvalg = status ændring/tillæg lejekontrakt Horsens
- Miljø – kloakudvalg = status på Tømningsordning og adgangsveje i haverne i Horsens
- Byggeudvalg – = siden sidst
- Præmieringsudvalg = datoer for havebedømmelser
- Øvrige opgaver =

5. Info fra kommunerne-fremlægges af de respektive valgte kommune/kredsbestyrelsesmedlem
6. Planlægning kommende repræsentantskabsmøde
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7. Eventuelt
8. Næste møde
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REFERAT
Fraværende med afbud: Børge, Allan og Karsten -

Fravær uden afbud: ingen

1. Godkendelse/underskrift af referat fra sidste møde:
Referat godkendt uden bemærkninger.
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2. Nyt fra formanden:
Forbundets organisationsudvalg skal have hjælp fra et eksternt firma, der vil stå for en interviewrunde i de
forskellige kredse. Der bliver uddelegeret opgaver og der laves eksterne undersøgelser og interviews, her
bidrager Sydøstjyllands Kreds med nogle personer til interviews.
Der er lagt nye købs- og salgsdokumenter på nettet - version 2020. AK laver standardmaster til de
haveforeninger som ønsker dette.
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3. Nyt fra kassereren:
Årsregnskabet 2019 og budget 2020 bliver fremsendt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.
Regnskabet pt. ser fornuftigt ud. Der mangler dog stadig 2019 afregning fra vurderingsfolk i Vejle
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4. Nyt fra udvalg:
Vurderingsudvalg:
Vi korrigerer i datoerne for planlagte vurderingskurser, afvikles den 27/4 og den 4/5 2020.
Ib foreslår, at kredsen tager kontakt til alle kommuner i kredsen om gældende byggeregler.
Anni opfordrede til at oplyse sælger og køber, med cc til kommunen/ jordejeren, såfremt der er mulige
ulovlige byggerier på grunden. Ulovligt byggeri er et stort problem i alle kommuner, pt. er der i Horsens lavet
aftale om at der ikke må hverken vurderes ellers sælges et hus der ikke opfylder byggekrav. Lignende
tilstande er ved at opstå i vore øvrige tilknyttede kommuner
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Miljøudvalg: se under Jura.
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Juraudvalg: Der er fremkommet et utilfredsstillende tilbud på tømning af samletanke fra Horsens Kommune –
Kredsen søger hjælp i Forbundet – så kontrakten med Horsens Kommune kan ændres. (vejenes
beskaffenhed, valgfri tømnings-firma, tømningstidspunkt m.v.) Kredsen og alle haveforeninger i Horsens er
meget utilfredse med den måde kommunen takler denne/disse problemstillinger på, lige pt. er
haveforeninger taget som ”gidsel” i kommunens løsning – der skal findes en løsning som tilgodeser
haveforeningerne, en del haveforeninger er begyndt at ytre deres store utilfredshed omkring denne
opstående situation.

Byggeudvalg: Horsens Kommune er villig til at give en generel dispensation, således at der fremover kan
opsættes hegn / rækværk omkring terrasser, vi afventer skriftlig godkendelse.

k
ve

Præmieringsudvalg: Nanna tager kontakt til Carsten Juul om dato for havepræmiering.
På de kommende generalforsamlinger, hvor kredsen deltager, vil udtagningen af haver til bedømmelse blive
drøftet.
Forslag om en fælles præmiefest fremsættes på kredsrepræsentantskabsmøde den 20/4 2020.
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Øvrige opgaver:
Intet.
5. Info fra kommunerne:
Intet nyt.
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6. Planlægning kommende repræsentantskabsmøde
Der vil blive udsendt indkaldelse til det ordinære kredsrepræsentantskabsmøde i løbet af en uges tid. Der er
revideret regnskab, booking af mødelokaler ok, 2 forslag fra kredsbestyrelsen er udarbejdet, så alt er på
plads.
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7. Eventuelt:
Eventuel stigning af vurderingsgebyret fordi der i en del af vurderingerne er underskud, når gebyr og kørsel
er betalt, dette tages der beslutning om i vurderingsudvalget. Evt. indkøb af arbejdstøj til vurderingsfolk,
dette tages også op vurderingsudvalget
Formands- og kasserermøde i Horsens den 16/4 2020.
8. Næste møde:
Onsdag, den 22. april 2020, kl. 17:30 i Horsens.
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Referent: Benny og Anni
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