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 Referat af kredsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. august  2021 lige efter det 

ekstraordinære repræsentantskabsmøde. 

 

Til stede: 

 

Dennis Andersen, Per Frederiksen, Mette Havmann, Peter Slot Nielsen, Svend Erik Andersen, 

Solvejg Nielsen, Gitte Mouritsen, Berit Sønderskov og Martin Bøtcher. 

 

  

Dagsorden 

 

1. Velkomst  

 

2. Underskrift af referat fra 22. juni 2021. Der er ikke indkommet nogen 

indsigelser 

 

3. Kredsformanden 

Siden sidst 

Forslag til ny forretningsorden for KB. Bilag følger senere 

 

Evt. nyt fra næstformanden 

 

4. Kredskassereren 

 

5. Præmiefesten den 6. november 2021 

 

6. Vurderingsinstruktørerne 

 

7. Næste mødedato(er) 

 

 

Venlig hilsen 

 

Solvejg Nielsen 

 

Kredsformand. 

 

Ad 3. 
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Vi behandlede nogle henvendelser fra diverse foreninger i vores kreds. 

Der nedsættes et lille udvalg med Martin, Svend Erik og Peter, som laver et forslag til 

vurderingsregler. 

 

Der nedsættes et lille udvalg, der skal tage sig af forholdet til havekolonierne i Ringe. 

 

Forretningsorden: 

FORRETNINGSORDEN FOR KREDSBESTYRELSEN I SYDØSTFYNS KREDS 

 

 

§ 1 KONSTITUERING OG ARKIV  

Umiddelbart efter afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde, eller ekstraordinært 

repræsentantskabsmøde, hvor der er sket ændringer i bestyrelsens sammensætning, afholder bestyrelsen 

konstituerende møde, hvor næstformand og sekretær udpeges. Efter konstitueringen gør bestyrelsen 

status over foreningens arkiv og træffer beslutning om, hvorledes arkivet fremover skal opbevares samt 

hvilken bankforbindelse der skal benyttes.  

 

§ 2 KOMMUNIKATION  

Gældende kommunikation bestyrelsen imellem skal enten foregå per post eller e-mail.  

Der kan pr. e-mail eller pr. post ikke træffes beslutninger som i forvejen er omfattet af kredsvedtægter 

eller forretningsorden. Kommunikation pr. e-mail eller pr. post har til formål at afveje en stemning eller 

viderebringe relevant information. Beslutninger om kredsens virke, økonomi, etc. Skal træffes på 

bestyrelses- eller repræsentantskabsmøder. 

Formand og kasser bruger eget pc udstyr til brug for bestyrelsesarbejdet, der stilles af bestyrelsen en 

USB pind til rådighed. Der udbetales penge til printpatroner, papir etc. Dokumentation i form af bon 

eller faktura skal forelægges. Hvis formand eller kasser har behov for indkøb for en værdi der overstiger 

500 kr. skal det godkendes af bestyrelsen. 

 

§ 3 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDER  

Bestyrelsesmøder afholdes i henhold til kredsens vedtægt og indkaldes skriftligt af  

formanden med mindst 14 dages varsel og dagsorden for mødet skal medfølge.  

Varslet kan dog nedsættes såfremt særlige forhold nødvendiggør det.  

Mindst 2 medlemmer af bestyrelsen kan begære indkaldelse til ekstraordinært møde, for behandling  

af et angivet emne. Begæring herom fremsættes skriftligt til formanden med en redegørelse  

for det forslag der ønskes behandlet. Bestyrelsen kan anmode om, at få punkter sat på bestyrelsesmødets 

dagsorden. Sådanne skal være formanden skriftligt i hænde senest 3 (tre) dage før mødets afholdelse. 

Formanden kan ændre eller tilføje punkter til dagsordenen, dette meddeles under dagsordenens punkt 

”velkomst og godkendelse af dagsorden” Såfremt et medlem er forhindret i at deltage ved et indkaldt 

bestyrelsesmøde, meddeles der afbud til formanden, i dennes fravær næstformanden, snarest muligt efter 

modtagelse af indkaldelsen.  

 

 

§ 4 BESTYRELSESMØDERNES AFVIKLING  

Møderne ledes af formanden eller i hans/hendes fravær næstformanden.  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mødet er lovligt indkaldt og mindst halvdelen  
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af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er 

formandens, i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.  

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Et bestyrelsesmedlem har pligt til, ufortøvet, at underrette den øvrige bestyrelse om forhold, der kan 

rejse tvivl om vedkommendes habilitet. Den øvrige bestyrelse træffer derpå afgørelse om, hvorvidt 

vedkommende skal anses for værende inhabil i den pågældende sag.  

Ved de ordinære bestyrelsesmøder skal kassereren skriftligt orientere bestyrelsen om  

kredsens økonomiske status.  

 

1.suppleanten til kredsbestyrelsen kan deltage i KB møderne med taleret men uden stemmeret. 

Suppleanten er underlagt samme tavshedspligt regler som resten af bestyrelsen 

 

Indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen kan 2. suppleanten deltage i KB møderne under 

ovenstående vilkår. Samme regler for 3. suppleanten. 

 

Ad 4. 

Der er gang i overdragelsen af kassen fra Mette til Bjørn.  

Alle bestyrelsesmedlemmer skal aflevere legitimation til Fynske Bank. 

 

Ad 5. 

Dennis tager sig af bussen. Solvejg har aftalt med musikken og varetager kontakten til 

Øster Skerninge forsamlingshus. Der opkræves ikke betaling for deltagelse. 

 

Ad 6  

Vi foreslår 9.oktober til begyndere, og en senere dato til øvede.  

 

Ad 7.  

Næste møde er den 26/11 klokken 18 hos Peter.  

 

Ref.:Peter 

 


