
Noter fra kredsbestyrelsens møde torsdag den 14. oktober 2021 

 

 Kredsbestyrelsen drøftede at vi fremover skal beskrive de ting laver i kontortiden. 

 Kredsbestyrelsen vil arbejde med at synliggøre vores arbejde i kredsen. 

 Kredsbestyrelsen vil beskrive de henvendelser som vi modtager fra foreningernes medlemmer, både skriftlige 

og de der henvender sig i kontortiden på kredskontoret. 

 Kredsbestyrelsen foretog konstitution:  

  Kredsformand: Tom Atkins 

  Kasserer: Anne Cameron 

  Næstformand: Anne Cameron 

  Bestyrelsesmedlem: Erik Hansen 

  Bestyrelsesmedlem: Anne Birk 

  Bestyrelsesmedlem: Marianne B. Thostrup 

            Anne Birk er stedfortræder for kredsformand og næstformanden i diverse udvalg  som de måtte få 

forfald til. Dog er Anne Birk ikke stedfortræder i FU, da det er en anden person fra storområde 1 der deltager. 

  Anne Cameron sidder i Kolonihaveforbundets Miljø udvalg. 

 Der oprettes specifik kredsbestyrelses mailadresse til Marianne Thostrup 

 Kredsbestyrelsen byder velkommen til Marianne Thostrup i Kredsbestyrelsen. 

 Marianne får de samme mails og beskeder som den øvrige kredsbestyrelse får. Det sker oftest på mail. 

 Kredsformanden fortalte om at alle oplysninger som blev fordelt i kredsbestyrelsen var der tavshedspligt på, 

med mindre kredsbestyrelsen var enige om at emnet ikke var tavshedsbelagt. 

 Kredsbestyrelsen planlagde ekstraordinært repræsentantskabsmøde til onsdag den 27. oktober 2021 kl. 18:30. 

 Revision af regnskab er aftalt til mandag den 25. oktober 2021. Det blev aftalt at kredsens 1, revisorsuppleant 

også blev indkaldt til denne dato, så revisionen kan ske inden det ekstra ordinære repræsentantskabsmøde. 

 Kredsbestyrelsen blev også enige om at når regnskabet er revideret den 25. oktober 2021 vil det blive lagt på 

hjemmesiden. 

 Regnskabet burde være klar, da Anne C har aftalt møde med revisionen den 25/10. Det bliver lagt på 

hjemmesiden når det er klart. 

 Kredsbestyrelsen har også godkendt referaterne fra de 2 sidste møde. 

 Kredsbestyrelsen reflekterede også over repræsentantskabsmødet, og kredsbestyrelsen fandt tonen fra enkel 

forening meget grænseoverskridende og direkte ubehagelig. Kredsbestyrelsen opfordrer til god tone i 

fremtiden, og ikke at gå efter specifikke personer. 

 Kredsbestyrelsen drøftede også mailadressen: bestyrelsen@khf-kreds4.dk – Der var enighed om at Anne Birk 

fremover svarer på disse mails. Og hvis der er meget specifikke mails, tages de op på et kommende møde i 

kredsbestyrelsen inden der gives svar på henvendelse. 

 Kredsbestyrelsen blev enige om at kredsformanden laver invitationerne til ekstra ordinært 

repræsentantskabsmøde den 27. oktober 2021, samt invitation til årets julemøde torsdag den 2. december 2021 

kl. 18:00 – med indlæg fra kredsformanden og med spisning kl. 18:30 

 Næste møde i kredsbestyrelsen: 11. november med evaluering af ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 

 

Næste møder: i Kredsen for kredsbestyrelsen: 

 11/11 2021: Drøftelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde 

 

 25/11 2021: Dialog om Databeskyttelsesloven for kredsen. Kan vi lave en Pixi udgave der overholder de 

gældende regler? På årets julemøde spørges der ind til de enkelte foreningers arbejde med GDPR-reglerne.  

 

 Kredsbestyrelsen holder julelukket i månederne december og januar, henvendelser til kredsen på mail i 

perioden. 

 

 3/2 2021: Møde i kredsbestyrelsen 

 

 17/2 2022: Møde i kredsbestyrelsen 

mailto:bestyrelsen@khf-kreds4.dk


 

 3/3 2020: Møde i kredsbestyrelsen 
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