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NYHEDSBREV FRA HOVEDSTADEN SYDVEST KREDS

Konstituering af kredsbestyrelsen
I sidste nyhedsbrev orienterede vi om at Gernar Gravang var suppleant. Gernar havde den
opfattelse, at han kun var valgt for 1 år, og har ikke ønsket at fortsætte som suppleant. Vi har
derfor nu kun Claus Stegmann som suppleant til Kredsbestyrelsen.
Synlighed
På repræsentantskabsmødet fremkom der et ønske om at kredsbestyrelsen er mere synlig i
foreningerne. Der har siden repræsentantskabsmødet ikke været udtrykt behov for møder i nogen
foreninger, men vi står stadig til rådighed. Vi har planlagt et Erfa-møde de 8. februar 2023 og
hvis I har emner I gerne vil diskutere, debattere, eller bare have mere information om, så skriv
endelig til os allerede nu. Så har vi en chance for at forberede os inden mødet. Der vil komme
separat invitation med oplysning om tid og sted på et senere tidspunkt.
Vurderingskurser
Der er endelig kommet gang i afviklingen af vurderingskurser. I første omgang afholdes der kursus
for nyvalgte vurderingsfolk der IKKE tidligere har været på kursus. Dette kursus afholdes den 13.
november 2022, og der sendes information om tid og sted m.m. direkte til de tilmeldte
vurderingsfolk.
Derudover, så har vi taget skridt til afholdelse af et mini-kursus for bestyrelsesmedlemmer, der har
behov for at lære/forstå hvordan en vurdering fremkommer og skal forstås. Dette mini-kursus
afholdes den 22. november 2022, kl. 18.00 i HF Ishøjgård, Paradis Alle 26, 2635 Ishøj. Der vil
blive serveret en sandwich og lidt at drikke i forbindelse med arrangementet. Vi forventer at dette
arrangement varer max. 3 timer. Tilmelding skal ske senest den 17. november 2022 til
Kredsbestyrelsen. Der udsendes ikke separat invitation til dette mini-kursus.
Jens Ingemann har udtrykt ønske om at få mere erfaring på vurderingsområdet, og vil meget gerne
uddannes til Vurderingsinstruktør. I den forbindelse vil det være dejligt, hvis Jens kunne få lov til at
være med som observatør på vurderinger i de forskellige foreninger i Kredsen. Har I lyst til at have
Jens med på en eller flere vurderinger som observatør i jeres forening, så skriv endelig til
kredsbestyrelsen så Jens kan blive dygtigere og få erfaring med hvordan der vurderes i Kredsen
Kongressen
Der har været afholdt Forbundskongres i september, og der blev valgt ny formand for Forbundet.
Preben Jacobsen havde valgt at stoppe som forbundsformand, og ny forbundsformand blev Karsten
Kehlet fra Nordøstsjællands Kreds. Når vi har modtaget referatet af kongressen med de trufne
beslutninger, så tager vi fat på at få opdateret vores Kredsvedtægter, så de stemmer overens med
kongressens beslutninger. Vi forventer at have et nyt sæt kredsvedtægter klar til næste
repræsentantskabsmøde.
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Repræsentantskabsmøde 2023
Repræsentantskabsmødet afholdes den 19. april 2023. Vi har endnu ikke besluttet hvor det skal
afvikles, men det vil der komme information om sammen med indkaldelsen. Emner der ønskes
behandlet på repræsentantskabsmødet skal være Kredsbestyrelsens formand i hænde senest den 1.
februar 2023.

Vi vil ønske alle medlemmer et godt efterår samt en god Jul og Godt Nytår.

Med venlig hilsen
Kredsbestyrelsen
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