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NYHEDSBREV FRA HOVEDSTADEN SYDVEST KREDS 
 
 

 
Konstituering af kredsbestyrelsen 
Der har været afholdt repræsentantskabsmøde den 4. april 2022.  I forlængelse heraf, har der 
været afholdt konstituerende kredsbestyrelsesmøde i maj, og nu ser kredsbestyrelsen således ud: 

Formand:  Sarah Just Larsen 
Næstformand: Annie Mortensen 
Kasserer:  Elsebeth Møller Bock 
Sekretær:  Hanne Schønemann 

Medlemmer: Wicki Brejning 
 Janette Schou 
 Jens Ingemann 
Suppleanter: Gernar Gravang 

 Claus Stegmann 
 
Lajla Haasum havde ønsket at udtræde af kredsbestyrelsen, og der skal sendes en stor tak til Lajla 
for indsatsen.  

 
 
Synlighed  
På repræsentantskabsmødet fremkom der et ønske om at kredsbestyrelsen er mere synlig i 

foreningerne.  Kredsbestyrelsen vil meget gerne mødes med de enkelte foreningers bestyrelser, og 
alle bestyrelser er meget velkomne til at kontakte kredsbestyrelsen, så vi kan aftale datoer og 
emner der ønskes behandlet. Det er vigtigt for kredsbestyrelsen at vi ved hvilke emner I gerne vil 
snakke om, så vi kan sende de mest kompetente repræsentanter til foreningerne. 

 
 
Hjemmeside 
Kredsbestyrelsen har – som ønsket på repræsentantskabsmødet – taget skridt til at etablere en 

hjemmeside.  Claus Stegmann har erfaring med hjemmesider, og han vil være ansvarlig for denne 
opgave. Når hjemmesiden er klar til at gå i luften, vil der blive orienteret om dette i et nyhedsbrev. 
 
 

Vurderingskurser 
Uddannelse af vurderingsfolk er en opgave der er særdeles relevant for alle foreninger, og 
kredsbestyrelsen har truffet beslutning om, at Annie Mortensen og Janette Schou vil stå for 
organiseringen af vurderingskurser.  Sarah Just Larsen er uddannet instruktør, og kan være 

behjælpelig med undervisning, såfremt der måtte opstå sygdom hos de instruktører der allerede er i 
Kredsen. 
 
 

Rødovre 
Der er intet nyt i sagen om ny deklaration.   Naturstyrelsen er rykket for underskrift, så sagen kan 
afsluttes.  
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Ishøj 
Kredsen er af Ishøjgård blevet bedt om at indgå forhandling med Ishøj Kommune om en ny 
lokalplan for området.  Ishøj Søndergård har tidligere anmodet Kredsen om det samme, og Sarah 

Just Larsen, Janette Schou og Elsebeth Bock indgår i forhandlingerne med kommunen.   
 
 

Erfa-møder 
Efter sommerferien vil vi igen forsøge at få Erfa-møder for medlemsforeningerne op at køre. 
Har I emner som I mener kunne have interesse for andre foreninger end jeres egen, så send dem 
endelig til os. 

 
 
Ændring af Kredsvedtægterne 
Der er flere steder hvor de nuværende kredsvedtægter godt kunne trænge til en justering. 

Kredsbestyrelsen har besluttet at tage skridt til at tydeliggøre kredsvedtægterne efter kongressen, 
der afholdes i september 2022. Det er vores ønske at kunne præsentere et nyt sæt kredsvedtægter 
til næste års repræsentantskabsmøde. 
 

 
Vi vil ønske alle medlemmer en god sommer og vi ser frem til at møde jer i jeres foreninger. 
 
 

 
Med venlig hilsen  
 
Kredsbestyrelsen  


