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Mandag den 22. juni 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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4. Nyt fra udvalg
- VU - vurderings/ankeudvalg
- Jura – lovudvalg
- Miljø – kloakudvalg
- Byggeudvalg
- Præmieringsudvalg
- Øvrige opgaver
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3. Nyt fra kasserer
- Regnskab 2020

nd

la

1. Godkendelse/underskrift af referat fra sidste møde

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: Benny og Gitte

-

Fravær uden afbud: ingen

Valg af ordstyrer Karina Kirkeby
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1. Godkendelse/underskrift af referat fra sidste møde:
Referat godkendt uden bemærkninger.
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2. Nyt fra formanden:
Der har ikke været møder eller GF’er siden sidste møde, grund Covid 19. Telefonkonsulationen har dog kørt
på højeste blus.
Der har været afholdt HB møde og udvalgsarbejde – dog afholdt som video møder. Dette kan forventes at
fortsætte, i hvert fald med simple forslag,
Hovedforbundet mangler revisor, .der arbejdes på at finde en ny.
Vurderinger har kørt som sædvanlig, dog på vurderingsfolkenes præmisser, igen grundet Covid 19.
Der sælges kolonihaver som aldrig før, og til gode priser.

tj

yl

3. Nyt fra kassereren:
Kassereren gennemgik regnskabet. Der var ingen bemærkninger

la

4. Nyt fra udvalg:
Vurderingsudvalg: Søren stopper og vi skal finde en ny.
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Juraudvalg: pt. intet – dog kører sagen omkring spildevand stadig hos Horsens Kommune.
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Miljøudvalg: Vi satser på at Kredsen får et møde med Horsens kommune snarest. Nok engang i august
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Byggeudvalg: Søren stopper. Også her skal vi finde en ny.
Der var en diskussion om byggematerialer træ contra ivarplank el. Lign.
Under denne drøftelse forlod Ib Christensen mødet.
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Øvrige opgaver:
Formand/kasserer møde bliver primo sept.
Kredsrepræsentantskabsmøde 10.sept
Vurderingskurser primo sept.
Byggeteam holder ferielukket uge 29 og 30.
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Præmieringsudvalg: Det blev besluttet at havepræmieringen udsættes til 2021, da det først vil være muligt
at få havekonsulenten ud i aug/sept og det vil være for sent for planlægning af præmieringsfest.
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5. Info fra kommunerne:
Intet fra Frederkicia
Intet fra Odder
Intet fra Højvang
Vejle, kører alt som det plejer

6. Planlægning kommende repræsentantskabsmøde, afholdes 10. september. AK udsender info
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7. Eventuelt: der var intet under evt.

8. Næste møde: Mandag, den 14/9 2020, kl. 17:30 i Horsens.

Referent:
Anny Winberg
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