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Orientering efter ekstraordinært kredsbestyrelsesmøde mandag den 17. oktober 2022, kl. 
19.00 i DcH Hadsten 
 
 
Kredsbestyrelsen har holdt ekstraordinært møde på baggrund af, at der over en periode på kreds-
rådsmøderne, har været en hård tone, og det har været svær at styre møderne og holde tale rækken. 
 
Efter sidste kredsrådsmøde har kredsbestyrelsen modtaget 2 breve, hvoraf det ene brev er en opsi-
gelse fra Knud Lykke Rasmussen, som ikke længere ønsker at stå for administrationen af sporlæg-
gercentralen, og han ønsker heller ikke længere at stå til rådighed som dirigent på møderne. 
 
Kredsbestyrelsen har talt med Knud Lykke Rasmussen, og aftalt at opsigelsen vedhæftes denne ori-
entering, og det blev besluttet, at Kredsrådet skal tage stilling til sporlæggercentralens fremtid på 
kreds generalforsamlingen onsdag den 22. februar 2023, ind til da er sporlæggercentralen sat i bero. 
 
Vedrørende det andet brev opfordres det stærkt til at kredsbestyrelsen fokuserer på, at der i kreds 3 
bliver skabt fællesskab og lyst til samarbejde derudover blev mødeformen og den dårlige tone på-
talt. 
 
Kredsbestyrelsen har besluttet, at der fremadrettet på kredsrådsmøderne skal være mere fokus på 
mødeformen og at møderne holdes i en ordentlig tone, dette er der også meddelt afsenderne af bre-
vet. 
 
Kredsbestyrelsen ønsker det gode samarbejde, og vil opfordrer til at møderne foregår i en god tone, 
og at man respekterer hinandens meninger. 
 
Med venlig hilsen 
 
Kredsbestyrelsen i kreds 3. 
 
Mødedatoer: 
 
Torsdag den 27. oktober, kl. 18.00 fejring af kredsmestre, Nilles Kro. 
Torsdag den 17. november, kl. 18.00 kredsbestyrelsesmøde, Nilles Kro. 
 
Mandag den 23. januar 2023, kl. 19.00 kredsbestyrelsesmøde, DcH Hadsten. 
Onsdag den 22. februar 2023, kl. 19.00 kreds generalforsamling, Nilles Kro. 
Mandag den 6. marts 2023, kl. 19.00 kredsrådsmøde, landsmødet, Nilles Kro. 
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Lørdag den 18. marts 2023 Landsmøde. 


