Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i Midtjyllands Kreds, den 18. august 2020 kl. 17.00 i haveforeningen
Skovly i Viborg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Velkomst
Valg af dirigent og referent samt evt. Stemmeudvalg
Bestyrelsens beretning for 2019
Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019
Indkomne forslag
Fremlæggelse af budget for 2020 til orientering
Valg i henhold til vedtægten:
a. Valg af kasserer for 2 år - forslag: Charlotte Nielsen, Marienlund 1912
b. Der er udpeget følgende til bestyrelsen i de delegerede kommuner såfremt, der ikke på dagen
fremkommer andre forslag:
Skive:

Leif Mikkelsen (valgt i 2019)
Peter Dahl for 2 år
Thisted: Peter Kokholm Christensen Amager (valgt i 2019)
Viborg: Peer Holm, Solvang (valgt i 2019)
Per Tolstrup, Solvang for 2 år
? for 2 år
Silkeborg: Poula Jensen, Frydensbjerg for 2 år
Børge Bach Thygesen, Bøgely for 2 år
Silkeborg? For 1 år
1. Velkomst
Kirsten Secher bød velkommen til repræsentantskabsmødet, og konstaterede, at der var mødt 29 stemmeberettigede personer fra repræsentantskabet. Hun bød også John Bruun fra Holstebro velkommen.
2. Valg af dirigent og referent samt evt. stemmeudvalg
Kirsten Secher foreslog John Brun, Holstebro som dirigent. Han blev valgt uden modkandidater
Derefter foreslog hun Poula Jensen, Silkeborg som referent. Hun blev også valgt uden modkandidater.
Kirsten Nielsen, Silkeborg og Hans Rasmussen, Glattrup blev foreslået til stemmeudvalg og derefter valgt.
John Bruun konstaterede at indkaldelsesvarslet var ok.
3. Bestyrelsens beretning.
Kirsten Secher aflagde bestyrelsens beretning. Der var problemer i Hedehaverne i Viborg sidste år, og det
ulmer stadig. Efter kredsmødet sidste år fratrådte den daværende kredskasserer sin post. I stedet tiltrådte
Charlotte fra 1912 i Silkeborg posten på anbefaling af kredsbestyrelsen. Preben Sand Andersen, 1918 er
utilfreds med måden at kassereren kom ind på. Det ville han gerne give kredsformanden en stor næse for.
Kærhaverne i Skive har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Haveforeningerne i Viborg
er indkaldt til møde om byggeri på max 80 m2. Ved udtagning af præmier i Skive deltager ingen haver derfra.
Karen Margrethe, Skovly har ikke set kredskonsulenten til udtagning af haver, men vedkommende har været der. Hun efterlyser vurderingskurser, der kommer datoer fra Kredsformanden.
Haveforeningen Thisted har problemer med vand i haveforeningen.
Kolonihaveforbundet er i gang med en stor medlemsundersøgelse på nettet, som slutter den 31. august
2020. Det bliver interessant at se, hvordan den er faldet ud.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019.
Kirsten Secher forklarede at kredskassereren har meldt afbud p.g.a. af Corona, i stedet ville hun selv
fremlægge kredsregnskabet. Hun gennemgik resultatopgørelsen og balancen. Preben Sand Andersen, 1918 i
Silkeborg mente, at vurderingskurser genererer et stort overskud. Søren Mathisen, Hedehaverne, Viborg
udtalte, at er man tilmeldt et kursus og ikke møder op, bliver foreningen opkrævet betaling alligevel. Jørgen

Skovbo, Lærkevang i Skive, spurgte til gavebudgettet ved runde fødselsdage og fratrædelse fra
kredsarbejdet.
5. Indkomne forslag
Der var ingen.
6. Fremlæggelse af budget for 2020
Kirsten Secher fremlagde budgettet for 2020. Preben Andersen, Marienlund 1918, Silkeborg, spurgte hvorfor
budgettet for telefoni var nedsat – måske har der været et mindre forbrug!
Hans Rasmussen, Glattrup, Skive – spurgte om der kan laves ændringer forud til budgettet?
7. Valg i henhold til vedtægten:
a. Valg af kasserer for 2 år – forslag: Charlotte Nielsen, Marienlund 1912 – blev genvalgt.
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Skive:
Viborg:

Peter Dahl, Skovhaverne 1908 for 2 år
Per Tolstrup, Solvang for 2 år
Per Daniel Pedersen, Hedehaverne for 2 år
Silkeborg: Lise Jensen, Bøgely for 2 år
Preben Sand Andersen, Marienlund 1917 for 2 år
Kirsten Nielsen, Frydensbjerg 1919 for 1 år
Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år
Skive:
Viborg:
8.

Jørgen Skovbo, Lærkevang
Else Rasmussen, Skovly

Valg af kredsrevisorer for 2 år
Skive:

Bent Jensen, Skovhaverne
Hans Rasmussen, Glattrup

Valg af suppleanter til kredsrevisorerne for 1 år
Silkeborg: Ernst Beck, Marienlund 1918
Viborg: Karen Margrethe Thorup, Skovly
9. Eventuelt
Der var klager over at Forbundskontoret kun har åbent for henvendelser kl. 10.00 – 12.00, man kunne godt
bruge nogle længere åbningstider. Bjarne Lomborg, Marienlund 1918 Silkeborg mener åbningstiden er ok.
Ligeledes gør Jan Højvang, Kærhaven, Skive. Kirsten Nielsen, Frydensbjerg 1919, Silkeborg, mente at der også
bør være kontortid nogle dage om eftermiddagen. Preben Andersen, Marienlund 1917, Silkeborg, mente at
man bør tage det op i kredsbestyrelsen, at forbundskontorets åbningstid bør udvides. Bent Jensen, Skovhaverne i Skive: Vi betaler for den service man yder i København
Berit Nielsen, Skovly, Viborg henstillede til at man ikke viser alle mailadresser, når man sender mail.
Berit Nielsen, Skovly spurgte til fremtidig renovation i deres haveforening. Mente ikke det kan være rigtigt at
man både skal betale på hjemadressen og i kolonihaven. Per Holm, Solvang, Viborg, havde deltaget i mødet med
renovationsselskabet og gav en forklaring.
Børge Bach Tygesen, Bøgely, Silkeborg: vi har renovation i Bøgely, Silkeborg! Hvorfor kan vi ikke ændre
mailadresse på forbundets hjemmeside?
Karen Margrethe Thorup, Skovly, Viborg: Det er svært at rette inde på hjemmesiden.
Kirsten Secher, Marienlund 1912, Silkeborg. Vi har indsamlet mailadresser på generalforsamlingerne. Det er
et stigende problem med dem, der bor hele året i kolonihaven!

Preben Sand Andersen, Marienlund 1917, Silkeborg: Giv folk besked om at de ikke må opholde sig fast i
haverne.
Per Daniel Pedersen, Hedehaverne, Viborg: Det er et landsdækkende problem med overnatning i haverne.
Børge Bach Thygesen, Bøgely, Silkeborg: Jeg har ikke problemer med dem, der bor i haveforeningen, men jeg
har problemer med dem, der aldrig kommer i haven!
Bitten Lund, Marienlund 1917, Silkeborg: Vi har en der somme tider sover i haven – også om vinteren. Han
har nogle gange skræmt ubudne gæster væk.
Dennis, Kærhaven, Skive: Kan man også sove i haverne?

Mødet slut ca. kl. 20.30.

Poula Jensen
referent

John Bruun – referat godkendt pr. mail den 1. september 2020

