Referat
fra repræsentantskabsmødet i Midtjyllandkreds den 29-4-2019
Afholdt på Stationen i Viborg
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Velkomst
Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning for 2018
Fremlæggelse af revideret regnskab for 2018
Indkomne forslag: Der foreligger 2 forslag
Fremlæggelse af budget for 2019 til orientering
Valg i henhold til vedtægt:
a. Valg af formand for to år
b. Valg af bestyrelse : Der er udpeget følgende til bestyrelsen i de deltagende
kommuner såfremt der ikke på dagen fremkommer andre forslag ::
Skive:
Leif Mikkelsen for to år
Peter Dahl for 1 år
Thisted:
Peter Kokholm Christensen for 2 år
Viborg:
Peer Holm for to år
Silkeborg:
Benny Mortensen for to år
Charlotte Nielsen for 1 år
c. Valg af 4 bestyrelsessuppleanter for 1 år
Skive:
Keld Haubro Lavesen
Thisted:
Margrethe Berg
Viborg:
Finn Rytter Nielsen
Silkeborg: Bjarne Lomborg
8. Valg af 2 kredsrevisorer :Egon Christensen Skive og Kirsten Nielsen Silkeborg
Samt 2 revisorsuppleanter : Karen Margrethe Møller og Ernst Beck
9. Eventuelt
Ved mødet serveredes der – hakkebøf forsinket
Under mødet kaffe, the samt vand til fri afbenyttelse.
Til stede var 46 af 57 delegerede
Ad 1 . Peter Rønning-bæk bød velkommen
Ad 2 : John Bruun Holstebro valgt som dirigent
KM Møller referent

Ad 3.
Peter Rønning-bæk aflagde mundtlig beretning .
Konsulenter –havebedømmelser og præmier fortsætter som hidtil .
Nogle steder har der været stort vandforbrug i den tørre sommer -en mulighed
er vandmålere .

Foreningerne har generelt en god økonomi også kredsen og kurserne
balancerer.
Der er en del utilfredshed med stigningen af forbundskontingentet på 50 kr .
Mange medlemmer ringer direkte til forbundet med deres problem i stedet for
først egen bestyrelse og kreds .
Begrebet varige haver er truet, da nogle politikere vil have boliger i stedet
for. Selvom der i tilfælde af ekspropriation gives kompensation og nyt område
kan det være langt fra det oprindelige .
Vedr. persondata arbejder en gruppe i forbundet for at love og regler skal
overholdes men ikke flere unødvendige krav udefra .
Det er bestyrelsens ansvar at haveoverdragelserne er i orden .
Der arbejdes i Vurderingsundervisningsudvalget (form. P Rønning-bæk) med at
få lavet undervisningsmateriale og en løsning for undervisningen fremover.
Der skal findes ny forbundsformand i 2021.
Peter undskyldte at han måske har været noget uopmærksom i kredsarbejdet
da han har været hængt godt op i sin nye næstformandspost i forbundet og
samtidig være kredsformand .Han takkede for opmærksomheden ved sin 70 års
dag og ønskede den nye bestyrelse ville slå en streg i sandet og arbejde
sammen til alles bedste og at det havde været en oplevelse og fornøjelse at
være formand i så mange år .
Beretningen godkendt
.AD 4. Regnskab gennemgået af kassereren.
Fremover skal vurderingsregnskabet mht. til tilskud fra forbundet og
deltagerbetalingen fremgå af regnskabet .
Revisorerne havde ikke alle papirer til rådighed da der
desværre havde været indbrud hos kassereren .
Dirigenten påpegede vigtigheden af at revisorernes bemærkninger bliver
noteret evt. i revisionsbog . Det bliver taget op i bestyrelsen .
Ad 5. Forslag 1 .vedr. brand og ansvarsforsikring .
Forslaget godkendes med ordlyden :
”Repræsentantskabet opfordrer til at alle får oprettet en brand og
ansvarsforsikring i alle kolonihaver ”.
Forslag 2. : Vedr. fælles kredsvurderingsudvalg bortfalder

AD 6. Formanden fremlagde et budget for 2019 . Det blev taget til efterretning
og sendes til den nye bestyrelse til gennemgang på 1. bestyrelsesmøde .
Ad.7
a . Kirsten Secher Silkeborg valgt som formand
b. valg af bestyrelsesmedlemmer : De opstillede blev Valgt
C. For 1 år. De opstillede bestyrelsessuppleanter valgt :
Ad.8 De opstillede Kredsrevisorer og suppleanter valgt :
Ad.9 . Evt.
Tilmelding til de kommende vurderingskurser i kommunerne til
foreningernes formand som tilmelder til det lokale Fu medlem .

.

Referaterne fra foreningerne til kredsen forventes læst .
Kommentar til forvirring ang. dagsordenen : Håber vi får den rigtige
dagsorden fra starten næste år.
Preben Sand :
Tusind tak til Peter for dit store arbejde og hjælp i og for kredsen og
foreningerne gennem årene som formand . Vi er mange der har haft glæde
af det . Stor hånd til Peter.
Peter Rønning-bæk takkede for ordet .
ref . Karen Margrethe Møller

Referatet er fuld dækkende og korrekt.
Hermed min godkendelse TAK.
Venlig hilsen
John Dyreborg Bruun
Tlf. 97426028 / 40430952
Jo.bruun@mail.tele.dk

