REFERAT AF ORDINÆRT KREDSREPÆSENTANTSKABSMØDE
12. MARTS 2022
Afholdt på Håndværkeren kl. 10
2 sider og 1 bilag
Formanden bød velkommen
Der var 54 fremmødte personer hvoraf 45 delegerede (med stemmeret)
1. Forretningsorden – ingen kommentarer.
2. Valg af dirigent – kredsbestyrelsen foreslog Lene K. Jensen fra Hf. Rørmosen,
som blev valgt.
Lene gjorde opmærksom på at der manglede et punkt på dagsorden, valg af
referent. Allan fra Hf. Rørmosen påtog sig jobbet, og ingen andre stillede op.
a. Navneopråb af delegerede – der var 54 tilmeldte, 45 stemmeberettigede
3. Valg af 3 stemmetællere – Bjarne fra Hf. Solvang, Thomas fra Hf. Roars Gave
samt Kay fra Hf. Granly blev valgt.
4. Beretning ved kredsformand Selina (vedlagt).
5. Roskilde Haveselskabs årsregnskab for 2021. Allan oplyste at regnskabet bar
præg af corona i 2021, da meget var udskudt til senere, bl.a. kongressen samt
temadag etc. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
6. Indkomne forslag:
a. Større drivhus end 10 kvm.
 Havelejer begrundede forslaget.
 Såfremt man bygger større drivhus, tæller alle kvm med, og
kredsbestyrelsen anbefalede at man ikke stemte for. Forslaget
afvist.
b. Afgrænsning af bede til afgrøder
 Havelejer begrundede forslaget.
 Forslaget enstemmigt vedtaget.

7. Budget for 2022:
Allan redegjorde for at budget for 2022 indeholder kongressen over flere dage
da det er i Aalborg, samt at temadage etc. Starter op igen. I øvrigt er omkostningsgodtgørelse sat op, da det ikke har været reguleret i over 12 år.
Budget taget til efterretning uden spørgsmål.
8. Valg af kredsformand for 2 år – Selina Ullergaard blev enstemmigt valgt.
9. Valg til revision
a. Valg af revisor for 2 år – Svend Erik Skov blev genvalgt, da der ingen
modkandidater var.
b. Valg af revisor suppleant for 1 år – Ulla Pedersen fra Hf. Roars Gave
blev valgt.
10. Eventuelt
Der var intet under dette punkt.
Lene afsluttede med tak for god ro og orden, og KRM afsluttet kl. 10.45

Roskilde den

Dirigent

Referent

__________________
Lene K. Jensen

_____________
Allan Carlson

Underskrevet eksemplar findes hos formanden.

