
Referat
Generalforsamling i Kreds 55 – Furesø

20. januar 2010

Lisbeth Pedersen bød velkommen og startede med at give ordet til Robert Ramløse. Robert kunne meddele, at 
Preben Lindberg, som mange af kredsens medlemmer har kendt i mange år desværre er død efter kort tids sygdom. 
Preben har været deltager og sporlægger for kredsen ved SPH udtagelserne i mange år. Vi holdt 1 minuts stilhed.

Dagsorden i henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent
Rene Jørgensen blev valgt som dirigent og gjorde forsamlingen opmærksom på, at indkaldelsen til 
generalforsamlingen var lovligt varslet ifølge vedtægterne, og at der var mødt 34 stemmeberettigede op.

2. valg af stemmetællere
Jeanette Marker og Linda Wind blev valgt som stemmetællere.

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse
Lisbeth Pedersen henviser til formandens beretning, der er trykt i kredsbladet og publiceret på hjemmesiden. 
Beretningen blev godkendt.

4. Kredsudvalgets beretning v/Marianne Christensen
Marianne Christensen var fraværende pga sygdom. Der henvistes til beretningen, der er publiceret på hjemmesiden 
Der var kommet 2 rettelser: I beretningen står, at SPH er afholdt for 9. gang, det er kun for 8. gang. Og til SPH1 
prøven 30. april var der tilmeldt 6 hunde, ikke som nævnt 4. Beretningen blev godkendt.

5. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, og meddelelse af ansvarsfrihed
Stig Christensen fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 
Der var en rettelse i forhold til regnskabet, som er sendt ud med nyhedsbrev på  2.500,00 kr. yderligere overskud på 
banko, hvilket betyder kredsens overskud for 2009 kom op på ialt 14.950,22 kr. 
Regnskabet er revideret af Connie Steenberg, som ikke kunne møde op pga sygdom. Rene Jørgensen læste mail fra 
Connie op, hvori hun skrev hun snarest muligt vil underskrive regnskabet.
Det reviderede regnskab blev godkendt.

6. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

7. Valg
Valg af næstformand:
 Jytte Graugart genopstillede og blev valgt
Valg af sekretær:
Anne Dyhr genopstillede og blev valgt
Valg af kasserer:
Stig Christensen genopstillede og blev valgt
Valg af bestyrelsesmedlem:
Niels Broberg har trukket sig i valgperioden af personlige årsager. Bestyrelsen foreslog 
Jette Bach Hye som blev valgt for 1 år
Bestyrelsen takkede Niels for denne gang og uddelte 1 flaske vin
Valg af 2 suppleanter
Vibe Lenthe blev valgt som 1. suppleant
Charlotte Lichtenberg blev valgt som 2. suppleant
Valg af revisor og revisorsuppleant
Christine Sønderskov blev valgt som revisor
Connie Steenberg blev valgt som revisorsuppleant



Valg af 4 repræsentanter til repræsentantskabsmødet
Kredsen har ret til 4 stemmeberettigede repræsentanter. Bestyrelsen havde foreslået:
Rene Jørgensen, Per Jørgensen, Thomas Bo Larsen og Henning Karlsen som blev valgt. Erwin Brocks var foreslået 
som suppleant, men kunne ikke vælges, da han ikke var til stede. I stedet meldte Jeanette Marker sig og blev valgt.
Der var derefter en dialog om repræsentanternes rolle på repræsentantskabsmødet. Jeanette Marker mener, der bør 
være en fra bestyrelsen der deltager. Bestyrelsen er derimod enig om, det er vigtigt at de stemmeberettigede 
deltagere på mødet har indsigt i, hvad der foregår, og det mener bestyrelsen bl.a. kennelejerne har, da det er deres 
hovedinteresse, der er på spil. Rene Jørgensen forklarede, der i år skal vælges Avlsrådsformand og udskiftes nogle 
personer i avlsrådet. Rene satte pris på, at bestyrelsen lod medlemmer med indsigt deltage.
Dorthe Sørensen henviste til sidste års generalforsamling, hvor de valgte blev bedt om at melde tilbage om deres 
opfattelse af repræsentantskabsmødet. Det mente hun ikke var sket. Der blev svaret, at referatet kan læses på 
hovedklubbens hjemmeside og at man altid er meget velkommen til at stille spørgsmål til de valgte personer. 
Bente Bergqvist spurgte om, hvem de valgte vil stemme på, Peter Haugaard spurgte om kredsens holdninger og 
Tage Jørgensen spurgte de valgte, om der stemmes efter egen eller kredsens interesse. Rene Jørgensen forklarede, 
at det er svært at forudse, hvem der kan stemmes på, da det ofte først kommer frem på valgdagen. Henning Karlsen 
og Rene Jørgensen mener også, det er svært at skille tingene ad, men selvfølgelig stemmer man efter egen 
overbevisning og efter, hvad man selv mener, der er i kredsens og klubbens interesse.
Det blev drøftet, om der skal ændres på måden repræsentanterne vælges på, f.eks. at de interesserede sender en 
tilkendegivelse til bestyrelsen inden generalforsamlingen. Bestyrelsen følger op på dette.

8. Eventuelt

Robert Ramløse: Spurgte om hvad den efterhånden store formue skal bruges til. Bestyrelsen svarer, det er bl.a. med 
henblik på at anskaffe en ny skurvogn/klubhus, da den gamle snart ikke kan holde mere. Der er også risiko for, at 
kommunen ønsker at bruge vores plads til noget andet. Der har været taget jordbundsprøver af en potentiel køber, 
og det har været på tale at bygge en skole på pladsen. Bestyrelsen er derfor tilbageholdende med at bruge penge på 
noget, vi ikke kan tage med, hvis vi skal flytte. Dette affødte en debat omkring nye steder at have træningsplads. 
Henning Nielsen: Gjorde opmærksom på, at vi fik tildelt træningspladsen under forudsætning af, at den var 
offentlig tilgængelig udenfor vores træningstider.
Tage Jørgensen: Nævnte der er rigtig mange hundelorte – også rundt om skjulene. Kan man tale med kommunen 
om at sætte skilte op? Bestyrelsen har allerede iflg. aftale med Kommunen sendt udkast til et ordensreglement, men 
Kommunen har ikke reageret endnu. Jette Hye og Dorthe Sørensen foreslog, at vi selv sætter nogle/mange skilte op 
– Anne Dyhr mener det er en god ide med mange skilte, om ikke andet, så for at gøre noget vi ikke har forsøgt før. 
Problemet er, at det er en offentlig plads, som vi ikke kan bestemme over. Det bliver taget op med kommunen hver 
gang bestyrelsen mødes med Jacob Hermansen, som er kredsens kontaktperson i Kommunen.
Alle opfordres til at sige til andre, at de skal passe på pladsen og samle op efter deres hunde. Men mange af dem, 
der bruger pladsen, er desværre ikke til at tale med. Vi mener ikke, det er medlemmer af kredsen, der ikke samler 
op, med de andre brugere, som ikke føler et ansvar over for pladsen.

Robert Ramløse: Er der mulighed for at få septiktank på pladsen og indlagt vand? – Kommunen har fra starten 
afvist at betale kloakering, og vi må ikke opstille toiletter, pga det skæmmer landskabet. Bestyrelsen vil tage det op 
med Kommunen igen, igen.
Dorte Sørensen: Opfordrer til, at vi alle sammen bliver bedre til at rydde op efter os selv, f.eks. de tomme 
kaffebægre.
Rene Jørgensen: Synes, at det er godt med en debat om, hvad der sker i kredsen, og opfordrer til, at alle forsøger at 
få flere til at møde op på generalforsamlingen, for at få en debat igang og komme med forslag, vi alle kan have 
glæde af – f.eks. det med om man kan lave et toilet.
Britta Thomsen: Foreslår man skriver i indkaldelsen til generalforsamlingen, at der er mulighed for debat under 
punktet ”Eventuelt” så flere får lyst til at møde op og have indflydelse på, hvad der sker i kredsen. 

Robert Ramløse spørger: 
Om man har ansøgt kommunen om at lave en større P-plads – det har vi, og det kan vi desværre ikke få lov til, 
selvom klubben gerne vil betale for det. Det er naboerne der blokerer for det. De mener, at flere biler betyder flere 
hunde, hvilket igen betyder mere larm.



Har bestyrelsen taget stilling til om man vil afholde SPH DM i 2011 – det vil samtidig være 10 års jubilæum for 
SPH. Det har bestyrelsen ikke forholdt sig til. Dorthe Sørensen mener: Dette kræver, der er nogle, der vil arrangere 
det og en, der vil stå i spidsen for det. Robert opfordres til at kontakte bestyrelsen og fortælle hvad det kræver, så 
bestyrelsen og udvalget kan tage stilling til det.
Spørgsmål til Stig om hvorfor regnskabet til ”årets hund” blev afsluttet ved kredsmesterskabet i stedet for til 
kredsfesten som tidligere. Det er pga, det er et meget stort arbejde for den, der står for det, hvis der skal byttes om 
på flere pladseringer, laves nye gavebeviser mv., som skal være klar til festen om aftenen. Per Jørgensen og 
Thomas Bo Larsen synes det er ærgerligt pga spændingen om, hvem der vinder, så ikke er til stede ved festen. 
Henning Karlsen nævner, vi også kan vælge at gøre som hovedklubben, som følger kalenderåret. Så kan man få 
præmien til generalforsamlingen i stedet for til kredsfesten. 

Lisbeth Pedersen uddelte derefter anciennitetsnåle:
Der var fire, der skulle have 10 års nåle:
Svend Burchardt, Anne Jane Burchardt, Erling Kallesø Jørgensen og Camilla Sønderskov. Ingen af dem var til 
stede. Camillas mor Stine Sønderskov var der og tog imod hendes nål.

Tage Jørgensen, Jan Rasmussen og Lotte Dahlholm Sørensen fik overrakt nåle for 25 års medlemskab i 
Schæferhundeklubben. Bente Bergqvist fik overrakt Michael Nielsens nål, da han ikke var til stede. Der blev 
klappet tillykke med de mange års medlemskab i Schæferhundeklubben

Lisbeth sagde herefter tak til Rene Jørgensen for at lede generalforsamlingen
Rene talte lidt om, hvad man kan bruge en generalforsamling til og om, det er vigtigt, bestyrelsen gør et stykke 
arbejde for at få flere til at komme til generalforsamlingen. 

Mødet sluttede kl. 21.20 i god ro og orden

Referent Anne Dyhr

 


