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Referat af 

Repræsentantskabsmøde - Hovedstaden Midt/Kreds 4 

Torsdag den 27 august 2020 kl. 19:00 

 

 

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 3, Stk. 1 & 2. 

Der deltog 23 bestyrelsesmedlemmer fra foreningerne, samt 2 personer fra ankeudvalget (de dog uden 

stemmeret) 

Tom Atkins byder velkommen, og på kredsbestyrelsens vegne indstilles Erik Hansen som dirigent. 

1. Erik Hansen, vælges som dirigent 

a. Erik Hansen takker for valget og overgår til punkt 2 på dagsorden. 

2. Valg af referent 

a. Kredsbestyrelsen indstiller Anne Birk 

i. Anne Birk vælges som referent 

3. Valg af stemmeudvalg 

a. Susanne Kofod, Hf. Tornhøj 

b. Dan Pilegaard, Hf. Carl Nielsens Minde 

c. Steen Birch, Hf. Skrænten 

 

4. Kredsbestyrelsens beretning 

a. Kredsformanden forelægger beretningen for 2019. Beretningen gennemgås ved spørgsmål 

fra de deltagende foreninger og der gives svar på disse. Beretningen tages til efterretning. 

 

5. Fremlæggelse af revideret årsregnskab med evt. revisionsberetning  

a. Anne Cameron fremlægger regnskabet, og svarer på spørgsmål. 

b. Regnskabet for 2019 godkendes. 

 

6. Indkomne forslag: 

a. Forslag nr. 1. fra Carl Nielsens Minde  

i. Kredsen intensiverer indsatsen med at informere medlemsforeninger løbende, bl.a. 

med info fra Kolonihaveforbundet, kommune, kredsbestyrelsesmøder m.v.  

 

b. Forslag nr. 2, fra Carl Nielsens Minde 

i. Kredsen tager initiativ til at fremme muligheder for dialog, erfaringsudveksling og 

vidensdeling mellem de enkelte haveforeninger i kredsen  

 

Afstemningsresultat: Begge indkomne forslag blev imødekommet og blev enstemmigt vedtaget. 

Dialog om hvordan dette kan gøres, måske nyhedsbreve. 
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En fleksibel måde at gøre det på kunne være at opdatere når der er noget nyt ved at lægge nyheder på 

kredsens hjemmeside så alle kan følge med. 

Erfaringsudveksling kunne være at afholde jævnlige møder. 

Der kunne laves infoliste med foreningsmail der kunne skrives til. Foreningerne må melde ind. 

 

 

7. Godkendelse af budget for 2020. 

a. Anne Cameron fremlægger budget for 2020. Budgettet godkendt.  

 

8. Valg til kredsbestyrelsen 

a. Kredskasserer Anne Cameron er villig til genvalg. Anne bliver valgt 

b. 1 kredsbestyrelsesmedlem for 2 år, Karsten Hansen genopstiller ikke. Karin Søemod Hf. 

Skrænten og Marianne Frederiksen Hf. Carl Nielsens Minde stiller op. RP-mødet overgår til 

skriftlig afstemning. Efter optællingen bliver Marianne Frederiksen valgt til 

kredsbestyrelsen. Marianne ønskes velkommen i kredsbestyrelsen. 

c. Valg af 2 kredssuppleanter for 1 år, Reno Rytkonen Hf. Nyvang genopstiller og Karin 

Søemod Hf. Skrænten opstiller som suppleant. Begge vælges. 

d. Valg af 1 kredsrevisor for 2 år. Susanne Bergmann Hf. Mosehøj er villig til genvalg. Susanne 

vælges for 2 år. 

e. Valg af 2 kredsrevisorsuppleanter for 1 år. Susanne Kofod Hf. Tornhøj og Dan Pilegaard Hf, 

Carl Nielsens Minde vælges som kredsrevisorsuppleanter for 1 år. 

f. Valg til kredsens ankeudvalg for 2 år. Susanne Bergmann Hf. Mosehøj og Per Høeg 

Andersen Hf. Carl Nielsens Minde er villige til genvalg. De er begge valgt for 2 år. 

g. Valg af op til 4 suppleanter til kredsens vurderings ankeudvalg. Per Kunak Kristiansen Hf. 

Islegaard. Reno Rytkonen Hf. Nyvang og Tom Atkins Hf. Carl Nielsens Minde opstiller. Alle 

blev valgt, og pt. er der 1 vakant plads. 

9. Eventuelt 

a. Alle foreninger fortæller lidt om hvad der rør sig i de enkelte foreninger. Hf. Fælles Eje 

opfordrer til at der holdes et fælles møde om kloakering i kredsregi. 

 

 

 

 

 

__________________       _________________________             __________________________ 

Kredsformand  Dirigent   Referent 


