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Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på 
Håndværkeren den 4. marts 2019 kl. 18.00 

 
 
Kredsformand Selina Ullergaard (Roarsgave) bød velkommen til årets repræsentantskabsmøde kl. 
19.00. 
 
Kredsformanden bad om at punkt 1 og 2 blev byttet om. 
 
1. Valg af dirigent 

Gitte Hess (Granly) blev foreslået som dirigent. Gitte Hess blev valgt.  

Dirigenten konstaterede, at kredsrepræsentantskabsmødet var lovligt varslet, idet indkaldelsen 

var udsendt til foreningsformændene den 27. januar 2019. 

Dagsorden blev oplæst, og godkendt uden bemærkninger. 

a. Navneopråb af delegerede 

Der var 57 delegerede til stede. I alt 75 personer fremmødt. 

 

2. Forretningsorden 

Forretningsorden var udsendt med dagsorden. Forretningsorden blev godkendt uden 

bemærkninger.  

 

3. Valg af 3 stemmetællere 

Marianne Friis (Vestervang), Lene Jensen (Rørmosen) samt Anette Hofflund (Hvilen). 

 

4. Beretning v/ kredsformanden 

Selina Ullergaard redegjorde for de forskellige punkter. Beretningen er vedlagt dette referat. 

Kay Boysen (Granly) udbad sig information angående kloak samt Hvilen’s tilladelse til at sælge 

ud af kommunen. Kloak blev besvaret af kredskasserer Allan Carlson (Rørmosen), som oplyste 



  ROSKILDE HAVESELSKAB  
KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS 

  Referatet består af 3 sider 

  

  

2 

CVR nr. 34400512 Referat af Kredsrepræsentantskabsmøde 2019 Udsendt pr. e-mail den 6. marts 2019 

at Roskilde Kommune, har taget kloak af budgettet så det er op til de enkelte foreninger selv at 

betale udgiften, som iflg. Miljø og Byg vil koste ca. kr. 45.000,- pr. have. 

Erik Torbensen (Hvilen) oplyste at de havde solgt 3 haver til Hedehusene, alt i alt var der i 

2018 solgt 23 haver i Hvilen. 

Beretningen blev derefter vedtaget. 

 

5. Roskilde Haveselskabs årsregnskab for 2018 ved kredskassereren 

Årsregnskabet for 2018 er revideret uden anmærkninger den 16. januar 2019 og var udsendt 

med dagsorden. Kredskasserer Allan Carlson redegjorde for et underskud på kr. 132.000,-, og 

takkede kredsbestyrelsen for at spare, da budget sagde underskud kr. 218.000,-. 

Årsregnskabet blev derefter enstemmigt vedtaget. 

 

6. Indkomne forslag: 

Der var ingen. 

       

7. Roskilde Haveselskabs budget for 2018 ved kredskassereren 

Budget for 2019 var udsendt med dagsorden. 

Der var ingen bemærkninger til budgettet, som blev taget til efterretning. 

 

8. Valg af kredskasserer for 2 år 

Allan Carlson (Rørmosen) blev valgt. 
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9. Valg til revision 

a. Valg af revisor for 2 år  

Finn Jørgensen (Granly) blev valgt 

 

b. Valg af revisorsuppleant for 1 år  

Erik Torbensen (Hvilen) blev valgt. 

 

10. Eventuelt 

Ingen ønskede ordet. 

 

Gitte Hess takkede for god ro or orden og gav ordet til Kredsformand Selina K. Ullergaard. 

 

Selina takkede for fremmøde og takkede Gitte som dirigent. Repræsentantskabsmødet blev 

afsluttet 19.32.  

 

 

 

Roskilde, den 5. marts 2018 

  

 

 

__________________________________ ____________________________________ 

Dirigent Gitte Hess   Referent Allan Carlson 

 

Originalen findes hos kredsformanden. 


