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Fremmødte 
Per Christiansen, Hanne Garnæs, Lena Mortensen, Michael Gjerløv og Lenette Jørgensen. 
 
 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde 
2. Orientering fra formanden 

a) Seneste nyheder omkring pladsen 
b) Bestyrelsesmøder 2011 
c) Repræsentantskabsmødet 

3. Konstituering af bestyrelsen 
4. Nedsættelse/Godkendelse af udvalg 
5. Forslag til behandling 

a) Revidering af præmieregler 
b) Klagesager 

6. Gennemgang af opgavelisten 
7. Eventuelt 

 
 

Pkt. 1:  Godkendelse af referat fra  seneste møde  
Referatet fra bestyrelsesmødet den 02. februar blev godkendt. 

Pkt. 2: Orientering fra Formanden  
a. Seneste nyheder omkring pladsen  
”Ny plads”:  
Ingen reaktion fra Greve kommune vedr. Kreds 30-Greve’s henvendelser, omkring mulighederne 
for det areal kommunen har forslået som kreds 30-Greve’s ”nye” plads. 
Per har kontaktet Greve kommune for at få en kontaktperson til Greve kommune, det var ikke 
muligt at få en enkelt kontaktperson, da vi har brug for at dække flere områder.  
Greve kommune vil vende tilbage. 
 
”Nuværende plads”:  
Firmaet Carl Bro, skal reetablere pladsen efter der er taget jordprøver. 
Vejdirektoratet tager sig af vores ”vand problem” hvor der samles vand i svinget på vejen ned til 
Kredsen. Vand fra bl.a. rundkørslen, løber ned på vores område. 
 
Renovation. Lena kan fortælle at Greve kommune har sendt opkrævning for den renovering som 
vi ikke vil få udført i år 2011. Forklaringen fra Greve kommune er, først kommer opkrævningen 
som skal indbetales, derefter når året er omme vil greve kommunen tilbagebetale beløbet for 
manglende renovation. 
Lena vil kontakte nogle renovationsfirmaer for at få tilbud på renovationsopgaverne.  
 
Vedr. vores stigende el-udgifter er der søgt om el tilskud hos DONG. Kreds 30-Greve er ikke 
berettiget til at modtage tilskud, da kredsen står opført som ”Firma”. Vi kan dog søge om et lille 
tilskud til el-opvarmning hvis vi ændres til ”Privat”. Skema fra DONG sendes til Greve kommune, 
som derefter skal ændre BBR’en til el-opvarmning under Privat, før vi kan søge om el-varme 
tilskud. 
 
b. Bestyrelsesmøder  
Datoer for bestyrelsesmøder er forslået. Der kan afviges fra de forslået datoer og er der behov 
vil der kunne indkaldes til ekstra møder. 
Forslået mødedatoer: 12. april 2011, 17. maj 2011, 5. juli 2011, 16. august 2011, 27. 
september 2011, 8. november 2011 og 10. januar 2012. 
 
c. Repræsentantskabsmøde 2011 
Til generalforsamlingen blev valgt: Per Christiansen (Kreds formand), Jytte Christiansen (AU 
formand) og Randi Salzwedell (BHU formand). 
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Efterfølgende har Randi meddelt at hun alligevel ikke kan deltage ved repræsentantskabsmødet, 
Hanne Garnæs (Næstformand) blev forslået i stedet, men afslog grundet anden aftale. Michael 
Gjerløv (bestyrelsesmedlem) deltager i stedet for. 

 
Pkt. 3: Konstituering af bestyrelsen  
 Kreds formand:  Per Christiansen 
 Næstformand:  Hanne Garnæs 
 Kasserer:  Lena Mortensen 
 Sekretær:  Lenette Jørgensen 
 Bestyrelsesmedlem: Michael Gjerløv 
  
Pkt. 4: Nedsættelse/Godkendelse af udvalg 
 AU formand:  Jytte Crhistiansen 
 AU medlem:  Lilli Ingebrekt 
 AU medlem:  Michael Gjerløv 
 
 BHU formand:  Randi Salzwedell 
 BHU medlem:  Susanne Jensen 
 BHU medlem:  Lea Angel 
 BHU medlem:  Lena Mortensen 
 
Ad hoc udvalg: 
 Pladsen:  Michael Gjerløv 
 

Hjemmesiden: Per Christiansen 
Jytte Christiansen 
Susanne Jensen 

 
Pkt. 5: Forslag til behandling 
 

a) Revidering af præmieregler 
Bestyrelsens tanker og forslag til revidering af præmieregler sendes til AU og BHU.  
Udvalgene vender tilbage til bestyrelsen med deres forslag til ændringer og eventuelle andre 
tiltag. Bestyrelsen vil, i juli 2011, sammensætte det ny regelsæt i samarbejde med udvalgene.  
 
b) Klagesager 
Der er indkommet to klager til bestyrelsen, vedr. et medlems opførsel til Generalforsamlingen 
2011. Klagerne er behandlet og svar til de involveret vil blive fremsendt af bestyrelsen. 
Bestyrelsen ser herefter sagerne som afsluttet. 
 

Pkt. 6: Gennemgang af opgavelisten 
 Bestyrelses opgaveliste gennemgås og revideres. 
 Herudover skal der nedskrives nogle retningslinjer vedr. vores Kredsblad, mht. annoncer,  

Deadlines mv. 
Desuden skal hjemmesiden opdateres mht. trænerliste og Kreds-kalenderen  inden 
indskrivningen den 28. februar 2011. 
Kreds 30-Greve’s Gældende bestemmelser skal gennemgås og evt. revideres.  
 
Pkt. 7: Eventuelt 
Ny figurant (ad hoc hjælp): Anders Primdahl. Anders vil indgå i figurant teamet med Kathrine 
Kreutzfeld og Robert Jensen (føl). 

 
Næste møde:  12. april 2011 

     

Mødet hæves:  kl. 21:50 

 

Referent:  Lenette     Referatet godkendt  


