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Generalforsamling i Kreds 55 – Furesø

26. januar 2011

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 32 stemmeberettigede op.

Der var ingen indvendinger imod dagsordenen.
Referent til stede: Anne Dyhr

2. valg af stemmetæller
Jeanette Marker blev valgt som stemmetæller.

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse
Lisbeth Pedersen henviser til formandens beretning, der er publiceret på hjemmesiden. Lisbeth Pedersen læste 
derefter beretningen op, da det ikke var alle, der havde læst den på forhånd.

Beretningen blev godkendt.

Rene Jørgensen gjorde opmærksom på, at kredsudvalgets beretning ligger på hjemmesiden. Formand for 
kredsudvalget Marianne Christensen opfordrede til spørgsmål og kommentarer til beretningen. Der var ingen 
spørgsmål eller kommentarer.

4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, og meddelelse af ansvarsfrihed
Stig Christensen fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 
Regnskabet er revideret af Christine Sønderskov.

Der var ingen spørgsmål til det reviderede regnskab, som blev godkendt.

Kommentar fra kasserer: Vi kunne godt have brugt flere penge – klubhuset og pladsen skulle have været gjort i 
orden, og vi har søgt om tilladelse til en container til agilityting. Men ting tager tid, de store ændringer kræver 
tilladelse fra kommunen. Når vi på et tidspunkt får tilladelserne, så har vi pengene til det.

6. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

7. Valg
Valg af formand: Lisbeth Pedersen genopstillede og blev valgt for to år
Valg af bestyrelsesmedlem: Jette Bach Hye genopstillede og blev valgt for to år

Valg af 2 suppleanter til kredsbestyrelsen:
Vibe Lenthe blev valgt som 1. suppleant for et år
Romic Yong blev valgt som 2. suppleant for et år

Valg af revisor og revisorsuppleant:
Christine Sønderskov  blev valgt som revisor
Janni Ysbæk-Nielsen blev valgt som revisorsuppleant

Valg af 3 repræsentanter til repræsentantskabsmødet:
Kredsen har ret til 3 stemmeberettigede repræsentanter. Bestyrelsen havde foreslået:
Per Jørgensen, Thomas Bo Larsen og Michael Stenholm Nielsen, alle blev valgt.
Som suppleant var foreslået Erwin Brocks, som blev valgt.



8. Eventuelt

Marianne Christensen opfordrede igen til kommentarer til årsrapporten eller kredsudvalgets arbejde. Der var ikke 
reaktioner. Hvis nogle har noget på et andet tidspunkt, så kom endelig og spørg/kommentér.

Forslag fra René Jørgensen om, at man hænger en seddel op i klubhuset, med hvem man kan henvende sig til med 
spørgsmål til forskellige emner.

Formandsmøde 19. februar 2011
Marianne Christensen og Lisbeth Pedersen deltager i dette. Hvis nogen har ønsker om emner, de gerne vil have 
taget op på mødet, så sig det til Marianne eller Lisbeth.

Rene Jørgensen beskrev formålet med formandsmødet, bla. at der er lavet lidt om på hvordan mødet afholdes for, at 
der kan komme lidt mere fremtidssnak ind – hvilke ønsker har kredsene for vores klub! Sidste møder har været 
meget detaljeorienterede på enkelte emner.

Orientering fra Jeanette Marker
Jeanette kunne oplyse, at hun allerede nu har fået et sponsorat til SPH-udtagelsen 2011.

Drøftelser om kapacitet til arrangementer
Rene Jørgensen spurgte om kredsen vil/kan afholde et HAS (hovedavlskue). Marianne Christensen svarer, at 
udvalget meget gerne vil medvirke og hjælpe til, men ikke har kapacitet til at stå, som ansvarlig tovholder for 
arrangementer i den størrelse. Kredsen har heller ikke faciliteter til det. Michael Stenholm Nielsen synes en kreds 
af vores størrelse burde kunne afholde et skue. Michael og Marianne aftalte, at de vil holde et møde om dette i 
kredsudvalget.

Rene Jørgensen oplyser, at det er blevet svært, at få kredse til at stå som arrangør for HAS pga kredsene er 
utilfredse med, at Avlsrådet i Schæferhundeklubben har for stor indflydelse/bestemmelse over arrangementet. Der 
var herefter en diskussion om dette.

Thomas Bo Larsen spørger om det er besluttet, hvem der skal stå for HAS i 2011. Det kan ikke oplyses på 
nuværende tidspunkt.

Dorthe Sørensen foreslog, at vi laver et AU (avlsudvalg) igen, da der er mange kennelejere, som har en stor 
ekspertise, der ikke udnyttes.  Dette bakkes op af kredsudvalget. 

Dialog om div. Spørgsmål om skuer fremover

Uddeling af nåle:
Anne Dyhr – 10 år
Flemming Guro Sørensen – 10 år ikke til stede

Anna-Jane Burchardt - 25 år
Svend Burchardt – 25 år
Kenneth Frost Andersen 25 år ikke til stede.

Køkkenet
Vibe Lenthe opfordrede til at vi er opmærksomme på at skaffe hjælpere til køkkenet. Det mangler vi virkelig. I 
parentes bemærket, at de fremmødte på generalforsamlingen, er gode til at give en hjælpende hånd.

Mødet sluttede kl. 19. 51 i god ro og orden

Som afslutning på generalforsamlingen gav kredsen en øl eller vand.

Referent Anne Dyhr


