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Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på 
Håndværkeren den 10. marts 2020 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 22. januar 2020. samt forretningsorden som var 

forkert i første udsendelse, denne blev sendt til foreningsformændene den 18. februar 2020. 

Dagsorden blev oplæst, dirigenten gjorde opmærksom på at punkt 6 C er godkendt af 

kredsbestyrelsen, og at det blot drejer sig om valg af personer til kredsvurderingsudvalg, dvs. 

punkt 6 C blev annulleret og i stedet som punkt 10 – valg til kredsvurderingsudvalg, hvorefter 

punkt 11 er eventuelt. Dette blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Forretningsorden 

Forretningsorden var udsendt med dagsorden, men den var fejlagtig, og ny udsendt den 18. 

februar 2020. Forretningsorden blev godkendt uden bemærkninger.  

 

3. Valg af 3 stemmetællere 

Hanne Andresen (Maglehøj), Anette Hofflund (Hvilen) samt Mie Jensen (Roars Gave). 

 

4. Beretning v/ kredsformanden 

Selina Ullergaard redegjorde for de forskellige punkter. Beretningen er vedlagt dette referat. 
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John Rasmussen (Maglehøj) mente det var en god idé med udvalg til forberedelse af leje 

kontrakt samt at man vil tage kontakt også til Kolonihaveforbundet. 

Palle (Roars Gave) kommenterede på tanke samt hvad kommunen kunne finde på ang. 

lejekontrakt. 

Hans Bøttcher (Maglehøj) oplyste at han ikke har krav om 2 gange tømning, gl. tilladelse. 

Kay Boysen (Granly) mente at kredsvurderingsudvalg var en god idé, men ville måske give 

udvalget meget arbejde og risiko for at foreninger ikke ville have eget udvalg. 

Spørgsmål blev besvaret af kredsformanden samt næstformand Poul Erik Olsen (Vestervang) 

Beretningen blev derefter enstemmigt vedtaget. 

 

5. Roskilde Haveselskabs årsregnskab for 2019 ved kredskassereren 

Årsregnskabet for 2019 er revideret uden anmærkninger den 8. januar 2020 og var udsendt 

med dagsorden. Kredskasserer Allan Carlson redegjorde for et underskud på kr. 464.000,-, 

som skyldtes at der er udbetalt kr. 500,- pr. medlem pr. forening, i alt udbetalt kr. 587.500,-  

Der var ingen kommentarer til regnskabet. 

Årsregnskabet blev derefter enstemmigt vedtaget. 

 

6. Indkomne forslag: 

A: Adgang til GF med fuldmagt 

Dirigenten oplæste forslaget, henholdsvis gl. tekst samt ny tekst. 

Forslaget enstemmigt vedtaget. 

 

B: Byggeri § 15a, stk. 4 

Dirigenten oplæste forslaget, henholdsvis gl. tekst samt ny ændret tekst. 

En del kommentarer for og imod dette forslag. 

Afstemning viste: 37 for og 14 imod (krav er 2/3 af delegerede for at blive vedtaget) 

Forslaget vedtaget med 2/3 stemmer for. 
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C: Kredsvurderingsudvalg 

Punktet annulleret af dirigent, og valg til udvalg flyttet til punkt 10. 

 

D: Rettelser i vedtægter 

Forslaget trækkes, idet kredsbestyrelsen nedsætter udvalg til gennemgang af ændring, som 

kommer som forslag til KRM i 2021. 

       

7. Roskilde Haveselskabs budget for 2020 ved kredskassereren 

Budget for 2020 var udsendt med dagsorden. 

Inge Lise (Granly) spurgte om man havde overvejet at nedsætte kontingentet. Svaret er nej for 

2020, men tages op på KRM 2021 om evt. nedsættelse. 

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

 

8. Valg af kredsformand for 2 år 

Selina Ullergaard (Roars Gave) blev valgt. 

 

9. Valg til revision 

a. Valg af revisor for 2 år  

Svend Erik Skov (Granly) blev valgt 

 

b. Valg af revisorsuppleant for 1 år  

Erik Torbensen (Hvilen) blev valgt. 

 

10. Kredsvurderingsudvalg 

Følgende meldte sig: 

Kirsten Rydahl (Vestervang) 
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Hans Bøttcher (Maglehøj) 

Michael Jensen (Roars Gave) 

Bjarne Andresen (Maglehøj) 

Kjeld Nielsen (Maglehøj) 

Har man ikke deltaget i vurderingskursus, foranlediger kredsen at man kommer på kursus. 

 

11. Eventuelt 

Kredskasseren uddelte gaver til Svend Erik Skov (Maglehøj) samt Hanne Andresen 

(Maglehøj), da begge er stopper i 2020. 

 

Diverse indlæg om redningskøretøjer fra John Rasmussen (Maglehøj), svar fra Poul Erik Olsen 

(Vestervang), Kay Boysen (Granly) det er udlagt som grønne områder hvor man selv har pligt 

til at holde veje og stier, samt ønske om § 15a stk. 7 skal tydeliggøres når vedtægter revideres, 

Palle (Roars Gave) 2024 lejekontrakt samt Hans Bøttcher (Maglehøj) udledning af spildevand. 

 

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 19.30.  

 

Roskilde, den 12. marts 2020 

  

 

 

__________________________________ ____________________________________ 

Dirigent Gitte Hess   Referent Allan Carlson 

 

Originalen findes hos kredsformanden. 


