Referat Fra Ordinær Repræsentantskabsmøde 21. april 2016, kl. 19.00

Sted:

Kredskontoret

Indkaldt af:

Kolonihaveforbundet, Hovedstaden Midt – Gladsaxe/Herlev

Referat af:

Anne Cameron

Deltagere:

11 foreninger i alt 28 delegerede

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Beretning for 2015, samt information om forhandlingerne om ny lejekontrakt
4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
5. Indkomne forslag – Nye kredsvedtægter
6. Godkendelse af budget for det kommende år
7. Valg af kredskasserer (2 år)
Karin Søemod ønsker genvalg
8. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer (2 år)
Karsten Hansen ønsker genvalg
9. Valg af 2 kreds suppleanter (1 år)
10. Valg af 1 intern kredsrevisor (2 år)
Sanne Bergmann Ønsker genvalg
11. Valg af 1 ekstern revisor (1 år)
Erling Kristiansen
12. Evt. valg til nyt vurderingsudvalg
13. Evt. valg til kredsens ankeudvalg
14. Valg af fanebærer, fanevagt og reserve
Karsten Hansen
Aase Jessen
15. Eventuelt, herunder hvad sker der i haveforeningerne

Referat:
1. Valg af dirigent og referent:
Kredsbestyrelsen indstiller næstformand Karten Hansen som dirigent og Kredsbestyrelsesmedlem Anne
Cameron som referent, Begge blev valgt.
2. Valg af Stemme udvalg:
Torben Villestoft Klausdalsbro
Susanne Bergmann Mosehøj
Kirsten Juhls – Signalhaverne

3. Kredsbestyrelsens beretning:
Formanden byder velkommen til årets kreds repræsentantskabsøde i Hovedstaden Midt.
Beretningen er vedlagt
Kommentarer til beretningen.
SP: hvorfor det kostede kredsen penge når en Anke vurdering fik medhold.
SV: Reglerne var før sådan at når kredsens vurderingsudvalg havde foretaget en vurdering, og denne blev
anket, og havelejeren fik medhold i anken fik de pengene retur for den første vurdering samtidig med at
kredsen skulle aflønne ankeudvalget.
Beretningen er enstemmigt vedtaget.
4. Årsregnskabet fremlægges.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
5.Indkommmende forslag:
5.1 Gennemgang af de nye kredsvedtægter.
Der var ingen kommentarer til Kredsvedtægter.
6. Godkendelse af budget 2016.
Der er i budgettet sat penge af til at nedsætte kontingentet fra kr. 100,00 til kr. 90,00 pr, have.
Der er ved en fejl ikke sat penge af til telefon selv om der i 2015 er brugt kr. 5.000,00.
7. Valg af kredskasserer:
Karin Søemod ønsker genvalg og blev valgt
8. Valg af Kredsbestyrelsesmedlem:
Karsten Hansen ønsker genvalg og blev valgt.

9. Valg af kredssuppleanter
Steen Bang-Christensen, Klausdalsbro
Kristina Matras, Carl Nielsens Minde
10. Valg af interne revisor.
Susanne Bergmann ønsker genvalg.
11. Valg af ekstern revisor
Erling Kristiansen. Blev genvalgt.
12. Tom gav forklaring på hvorfor man har valgt at nedlægge vurderingsudvalget.
Der blev efter nogen snak valgt at der ikke skal oprettes nyt vurderingsudvalg.
Beslutningen blev godkendt.
13. Det nuværende kreds ankeudvalg er valgt til 2017, fra næste år vil der blive valgt 2 for 2 år og 2 for 1 år.
Suppleant til ankeudvalget: Tom Andersson, smørmosen.
14. valg af fanebærer:
Fanebærer, Reino Rytkønen, Nyvang
Fanevagt, Aase Jessen
Reserve, Karsten Hansen

_______________________
Kredsformand

__________________________
Dirigent

________________________
Referent

