
Generalforsamlingen d. 24 september 

2019 kl. 19.30 
Formanden byder velkommen og takker for det store fremmøde. Formanden beder om 1 minut 

stilhed for Marianne Jensen der var medlem bestyrelsen. 

A. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslår Charlotte Larsen. Dirigent valg med klapsalve. Charlotte konstaterer at 

der er sket en korrekt indkaldelse til generalforsamlingen. 

B. Valg af stemmetællere. Bestyrelsen foreslår Susanne Conradsen og Gitte Mo0sgaard, begge         

valgt med klapsalve. Der er 22 stemme berettigede. 

C. Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed. 

    Formanden læser op fra beretningen. Der konstateres at der var en yderlig prøve i Tarm, så 

der har været 3 rally prøver i kredsens regi i året 2019. Beretningen blev godkendt. 

D. Kassereren forelægger det revideret regnskab til godkendelse og meddelelse af 

ansvarsfrihed. 

Regnskabet gennemgås med bemærkninger til de forskellige poster. Der er på regnskabet 

nogle afgifter for den Nationale udstilling som blev afholdt i august. Det er dog ikke alle 

udgifter fra den nationale udstilling som er kommet med i dette års regnskab. Kassereren 

uddyber udgiften på husleje og konsulentbidrag. Der åbnes op for spørgsmål til regnskabet. 

Der spørges hvorfor regnskabet ikke lægges op på hjemmesiden inden generalforsamlingen.  

Regnskabet må ikke lægges op inden, da det så vil være offentligt. Kredsen svarer at der ikke er 

mulighed for at blandt andet at sende det til medlemmernes mail, da kredsen ikke har deres 

mailadresser.  

Hvorfor er indtægterne for ringtræning fordelt på 3 poster? Anette svarer at fra det nye 

regnskabsår vil ringtræningsudgifter og indtægter blive under den samme post. Der spørges 

ind til om der har været en indtjening ved at holde Rally prøverne. Der er i årets regnskab en 

underskud i årets regnskab, men det er blandt andet fordi vi har indkøbt materialer. Kim 

fortæller, at Dansk Kennel Klubs bestyrelse vil kigge på præmiedelen og der vil blive sendt et 

udspil til Rally udvalget.  

Der er stor enighed om, at vi i Kredsen skal fortsætte med at afholde Rally stævner.   

Der er 1 stemme imod at godkende regnskabet. Og der er ytret ønske om, at regnskabet fra 

året før også udleveres.    

E. Intet indkommende 



F. Kim Vigsø foreslår Erik Breuklin, Gurli foreslår Kirsten Jessen og Joan Rogers foreslår Jeanett 

Lund. Kim Vigsø Nielsen og Birgith Gammelgaard er ligeledes på valg. Der skal vælges 3 til 

bestyrelsen samt 2 suppleanter. 

De 3 foreslået og de 2 fra bestyrelsen fortæller lidt om sig selv.  

Stemmerne er fordel således: 

Kim -  19 er med i bestyrelsen 

Birgith – 14 er med i bestyrelsen 

Jeanette - 8 

Kirsten – 13 er med i bestyrelsen 

Erik - 6 

Jeanette er valgt til 1 suppleant og Erik er valgt til 2 suppleant. 

G. Revisor og revisor suppleant er genvalgt med klapsalve. 

H. Eventuelt. 

Der spørger til priserne på de forskellige træningspladser. Gurli fortæller, at Varde har ønsket 

at køre træningen som hold, hvor de andre træningspladser kører holdene som drop in. Prisen 

på 350,- er for 10 gange. Træningen i Herning fortsætter som hidtil, hvor prisen så pr. gang er 

40 kroner. Man har i forsamlingen svær ved at se fordelen, men kredsen har ladet det været 

op til træningsområderne hvilken form de vil bruge. Ejnar ser det som en fordel, da man altid 

som træner ved hvor mange hunde der max kan komme. Joan ser det som et spørgsmål om, at 

vende tankerne. Efter at Varde har indført 10 turskortet har de fået flere der træner i Varde. 

Joan forslår, at man kalder betalingen for kontingent. Der foreslås at en ensretning af prisen 

laves på alle pladser. Bestyrelsen tager det op. 

Er de Rally prøver Marianne har lavet sendt ind. Nej det er de ikke.  Må man lave træning, som 

man reklamerer for, blandt andet på Facebook eller andre steder. Kim foreslår man laver 

annoncer i lokalaviserne. Joan synes det er vigtigt, at man annoncerer for træning, da vi som 

kreds gør et stort stykke arbejde. Der foreslås at man bruger de gratis annoncemuligheder som 

de fleste lokalaviser har. Gurli tænker man kan lave flyers som hænges op i forskellige Brugser 

og andre steder for at skaffe nye folk. Susanne tænker Facebook sider for de forskellige byer, 

det er gratis. Erik mener det kun er i opstarten, at der vil være få hunde, men der mangler 

synlighed.  

Der savnes flere oplysninger på hjemmesiden.  

Hvor kan man se referatet? Referatet plejer ikke at blive offentliggjort på kredsens 

hjemmeside. Referatet sendes til DKK og der kan det læses.  



Der spørges ind til udgifterne til huslejen, man ønsker at vide hvor vi har det stående. Kredsen 

forklarer at det står ved Finn Inn i en container. Det er et forsikringsspørgsmål blandt andet 

samt der er behov for tør opbevaring til papirerne. Kredsen takker for tilbuddet om 

opbevaringsplads, men må desværre erkende, at de må takke nej pga. forsikringen. 

Kim løfter sløret for, at kredsen vil komme til at mangle hjælp, hvis der kommer udlejning af 

ringe i Horne til specialklubberne i forbindelse med Europaudstillingen i 2023. 

Formanden takker for god ro og orden samt takker dirigenten Charlotte for at tage teten. 

Referant    Dirigent 

Eva Louise Løvendahl Damgaard   

 

 


