
 

 

Referat fra ordinært repræsentantskabsmødet d. 26/10 2021 – Midtjyllands 
Kreds 
 
Der var kun fremmødt 26 personer i alt 
 
1, Velkomst ved formand Kirsten Secher 
 
2. Valg af dirigent og referent 
Lars Jensen blev valgt til dirigent og Lise Jensen blev valgt til referent. 
Else Rasmussen og Berit Haukedal – begge Skovly – blev valgt som stemmeudvalg 
 
Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var varslet rettidig og dagsorden blev 
herefter godkendt. 
 
3. Bestyrelsens beretning for 2020 
Bestyrelsen beretter, at det har været et år med aflysninger og få møder på grund af 
Corona.  
Der har været afholdt kurser i både Viborg og Silkeborg for vurderingsfolk. 
De nye byggeregler i Silkeborg er blevet godkendt og i 4 foreninger må, der nu bebygges op 
til 40 m2.  
Beretningen blev godkendt. 
Beretningen er vedlagt referatet 
 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2020 
Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt 
 
5. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag 
 
6. Fremlæggelse af budget for 2021 til orientering 
Budgettet for 2021 blev fremlagt og taget til efterretning 
 
7. Valg til henhold til vedtægten: 
a. valg af formand for 2 år – forslag: Kirsten Secher, Marienlund 1912. 
Kirsten Secher blev genvalgt som formand 
 
b. Der er udpeget følgende til bestyrelsen i de delegerede kommuner, såfremt der ikke på 
fremkommer andre forslag: 
 
Skive: Leif Mikkelsen, Skovhaverne 1908 
Peter Dahl, Skovhaverne 1908 (valgt i 2020 for 2 år) 
 
Thisted: Søs Møller Jensen, Amager 
 
Viborg: Johnny Madsen, Skovly 
Per Tolstrup, Solvang (valgt i 2020 for 2 år) 
Per Daniel Pedersen, Hedehaverne (valgt i 2020 for 2 år) 
 
Silkeborg: Iben Dressel, Frydensbjerg 
Lise Jensen, Bøgely (valgt i 2020 for 2 år) 
Preben Sand Andersen (valgt i 2020 for 2 år) 
 



 

 

 
 
8. Valg af 4 bestyrelsessuppleanter for 1 år: 
 
Skive: Karen Margrethe, Glattrup 
Thisted:  ingen valgt p.t. 
Viborg: Else Rasmussen, Skovly 
Silkeborg: Thomas Henten, Marienlund 1918 
 
9. Valg af 2 kredsrevisorer  
Hans Rasmussen, Glattrup  
Bent Jensen, Skovhaverne 1908 (valgt i 2020 for 2 år) 
 
Samt to revisorsuppleanter for 1 år: 
Karen Margrethe Thorup, Skovly 
Ernst Beck, Marienlund 1918 
 
10. Nedsættelse af ankeudvalg for kredsen: 
Der udpeges 2 vurderingsfolk pr. kommune og 1 suppleant 
Der udpeges følgende for: 
Silkeborg: Stig Ankersen, Bøgely 
Niels Henrik, Frydensbjerg 
Viborg: Else Rasmussen, Skovly 
Per D. Pedersen, Hedehaverne 
Skive: Leif Mikkelsen, Skovhaverne 1908 
Johannes Pedersen 
Thisted: ingen p.t. 
 
Suppleant Peter Dahl, Skovhaverne 1908  Skive 
 
11. Eventuelt 
Berit H.,  Skovly spurgte om der kunne gøres sådan at en fra bestyrelsen fulgte med rundt 
ved bedømmelse af haver. Formanden svarede, at det skulle vi gerne lade gå videre til 
havekonsulenten, for selvfølgelig skal det være en mulighed.  
Berit H. Skovly spurgte også, om der var noget på vej ang. regler om brændeovne i 
kolonihavehuse ved salg.  
Per D. svarede, at det var der ikke, men ved salg vil der skulle foreligge en godkendt 
skorstensfejerattest, så køber kan se, at det er en godkendt brændeovn, der i havehuset. 
 
Formanden oplyste, at der i kredsens vedtægter står, at indkaldelse til 
repræsentantskabsmøde skal udsendes senest 4 uger før mødet og at der fremsendes 
forslag 8 uger før. Kredsbestyrelsen har talt om, at de påtænker, at fremsætte forslag til 
næste år repræsentantskabsmøde om ændring af disse regler. 
 
Formanden fremsatte, selvom vi ikke var beslutningsdygtige, forslag om, at de 
foreningerne, der ikke var mødt op, får tilsendt en regning på deres kuverter. Det var der 
enighed om blandt de fremmødte, at det skulle der gøres.  
 
 
Ref. Lise Jensen 
 


