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Emne:                           Referat af Kredsbestyrelsesmøde nr. 55 - Sæson 2021  
Tid & sted:                      9. marts 2021 kl. 17.00 – I Ishøj Søndergård     
 
Indkaldt /Deltagere:                Sarah Just Larsen (SJL) Formand,  

Elsebeth Bock (EB) Kasserer 
  Annie Mortensen (AM) Næstformand  
  Lajla Haasum (LH) Bestyrelsesmedlem  
_______________________________________________________________________________________________ 
1.: Præciseringer til referat af sidste møde: 
 
Præcisering til seneste referat (nr. 54) Ingen kommentarer 
  
2.: Generelt og “siden sidst” – Fokusområder. 
 
Opsamling.:  
Nye nøgler fordeles: - AM   Uddelt 
Opdateret Forretningsorden – EB  Godkendt 
Organisationsudvalget: SJL er grundet tidsmangel, udtrådt af udvalget – AM er indtrådt i stedet. 
 
Repræsentantskabsmøde.:   
Er fortsat udskudt grundet corona.? 
Er der interesserede medlemmer der gerne vil stille op til kredsbestyrelsen?  
(Der er ikke kommet yderligere bemærkninger til det udsendte regnskab for 2020).  
Forslag fra Svarø om ”Oprydningsfond”;  Motiveres med; ”En oprydningsfond er vigtig for vores lejere idet det jo er 
en bekostelig affære at få ryddet hver enkelt lejemål”. Vi har behandlet det i kredsen og mener det skal ordnes i den 
enkelte forening. 
  
Nye vurderingsfolk og behovet for undervisning.:  
Flere henvendelser om ønske om undervisning: Harekær, Svarø, Rosen og Lillegården m flere ønsker uddannelse.  
Status på dialog med John D og Steen; – herunder økonomi og evt. datoer for kurser.- AM 
John Damgaard har igen trukket sig fra sit hverv som instruktør så vi arbejder på at få en ny ind som instruktør. 
Der kan afholdes vurderingskurser lokalt i forhold til coronarestriktioner. 
 
Kongres i 2021 udskydes til efteråret 2022: Beslutning truffet efter afstemning i Hovedbestyrelsen. 
Forslag.: Udfordringer i ejerskifte – EB 
 
3.: Lidt nyt fra vores forskellige foreninger – med evt. relevans for andre 
Greve.:  Forventer en tilbagebetaling – afventer byrådsbeslutning 
Greve NY:  Skal muligvis optages i forbundet 
Ishøj :.  Arbejder på en ordning med trådløst fibernet 
Brøndby Afd. 5+6.: Ny Nyttehave forening: SJL kontakter nyttehaverne + forbund + Annie Mortensen med henblik på 
en løsning. 
Brøndby Afd 1, 4, Rosen og 7.: Nye lejekontrakter. ? Afventer møde i forbundet 
Brøndby NY: Ønsker hjælp til salg og vurdering af haver.  
H/F pilemosen.: Juridisk bistand til vedtægter og køb af plads til affaldscontainer. Henvises til forbundet 
Rødovre Afd. A + B + C: Har haft møde med David og sendt kommentarer og betænkninger til Rødovre. SJL   
 
(Nedenstående punkter er fortsat på ”pause” og søges så vidt muligt integreret i en evt NY deklaration. - SJL  
Forhandlinger med Kommunen om lovliggørelse – oplæg til handleplan sendt til Kommunen - SJL 
Systematisere/standardisere ”Byggeansøgningsforløb” – skabelon og vejledning udarbejdet - SJL  
Systematisere/standardisere ”Ibrugtagning”- skabelon og vejledning udarbejdet - SJL 
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Systematisere/standardisere “Dispensationsansøgning” – SJL / DJ 
 
4.: Orientering om eksterne møder og henvendelser (typisk myndigheder).  
 
Rødovre Kommune.: Nyt møde om deklaration ”snarest” – SJL har haft møde med David og sendt kommentarer og 
betænkninger til Rødovre. SJL / KHF David  
Rødovre : afskærmning mod Ringvejen  
Rødovre: Færdigmelding af byggeri.:  
 
5.: Økonomi – kassereren orienterer generelt om status på økonomi. 
Generel orientering om budget og regnskab:   
Kontingent 2021: Uændret  
Honorar til intern revisor: Tages op til næste repræsentantskabsmøde 
Større indkøb & udbetalinger: Ingen  
 
6.: Kommende arrangementer. 
Vurderingskursus i Naverland:  
Status – AM  Afventer coronasituationen. + Erfamøder 
Tilmelding koordineres til den tid af  AM  
 
Opdateringskurser for vurderingsinstruktører: Udskudt af KHF  pga COVID 19 
 
7.: Næste møde 
Næste Kredsbestyrelsesmøde:  4/5  - 2021 kl. 17.00 i Ishøj Søndergård 
Repræsentantskabsmøde:  (AFLYST) Afventer myndighederne –  og/eller tilbagemelding om opstilling 
 
8.: Evt./bordet rundt.: 
Diverse generelle drøftelser uden for referat  
SJL – tid og udvalgsarbejde:  
 
9.: Opsamling på opgaver og forslag til REP og BUDGET 2021: 
 
 
 
Således opfattet ved mødets afslutning –  
Lajla 


