
Referat
Generalforsamling i Kreds 55 – Furesø

1. februar 2012

Dagsorden i henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent
René Jørgensen blev valgt som dirigent. René gjorde forsamlingen opmærksom på, at indkaldelsen til General-
forsamlingen var lovligt varslet ifølge vedtægterne og, at der var mødt 40 stemmeberettigede medlemmer op, samt 
2 ungdomsmedlemmer.

Der var ingen indvendinger imod dagsordenen.

Referent til stede: Anne Dyhr

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 publiceret på kredsens hjemmeside samt i kredsbladet.
Beretningen blev godkendt.

René supplerede med, at kredsudvalgets beretning ligeledes er lagt på hjemmesiden og i kredsbladet. Beretningen 
skal ikke godkendes, men udvalget fik klapsalve for det store arbejde.

4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, og meddelelse af ansvarsfrihed
Stig Christensen gav kort intro til det uddelte regnskab, som meget ligner regnskabet fra sidste år, noter forklarer 
afvigelserne.  Stig opfordrede til at stille spørgsmål, hvis der var tvivl om noget. 
Regnskabet er revideret af Christine Sønderskov.

Regnskabet blev godkendt. 

René kommenterede: Vi skal være glade for, at kredsen har en kasserer, som har styr på regnskabet, der er mange 
kredse, som har problemer med dette.

5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg
a) Valg af næstformand: Jytte Graugart modtager ikke genvalg.
Lisbeth kunne hilse fra Jytte, som var fraværende pga sygdom.
Bestyrelsen foreslår Jeanette Marker, som har meldt sig til posten som næstformand. Der var ingen modkandidater 
og Jeanette blev valgt.

b)Valg af Kasserer: Stig modtager genvalg.
Der var ingen modkandidater.
Stig blev genvalgt.

c) Valg af sekretær: Anne Dyhr modtager genvalg.
Der var ingen modkandidater.
Anne blev genvalgt.



d) Valg af bestyrelsesmedlem: Jette Bach Hye er fratrådt i utide.
Da det er midt i en valgperiode, er det kun for et år den nye kandidat skal vælges. To kandidater har meldt sig:
Annette Broberg og Susanne (Sus) Fagerberg.

De to kandidater præsenterede kort sig selv.

Der blev delt stemmesedler ud og efter optælling kunne René meddele, at der var afgivet 39 stemmer, og en stemte 
blankt. Annette fik 19 stemmer, Sus fik 20 stemmer. 
Sus er dermed valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

e) Valg af 2 suppleanter til kredsbestyrelsen.
Vibe Lenthe genopstiller som 1. suppleant
Romic Yong genopstiller som 2. suppleant
Der var ingen modkandidater
Vibe og Romic blev valgt.

f) Valg af revisor og revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslår Christine (Stine) Sønderskov som Revisor. Bestyrelsen havde fået en fuldmagt, da Stine ikke 
var til stede. 
Stine blev valgt

Bestyrelsen foreslår Janni Ysbæk-Nielsen som revisorsuppleant.
Janni blev valgt.

g) Valg af kredsrepræsentanter til repræsentantskabsmødet.
Kredsen har ret til 3 stemmeberettigede repræsentanter. René redegjorde kort for hvad repræsentantskabsmødet er,
samt at alle medlemmer har ret til at deltage på mødet, men dog uden stemmeret. 

Bestyrelsen indstiller: René Jørgensen, Per Jørgensen og Michael Stenholm Nielsen som alle ønsker at deltage.
Claus Nielsen meldte, at han også stiller op til valget.
Forslag fra salen om Thomas Bo Larsen, Thomas accepterer forslaget.
Forslag fra salen om Henning Karlsen, Henning accepterer forslaget.

Der var derefter en dialog om hvem, der bør deltage på Repræsentantskabsmødet. Nogle af hovedpunkterne i 
dialogen var:

Spørgsmål fra salen: Hvad er kandidaternes ambition med at deltage i repræsentantskabsmødet og hvad kan 
kredsen forvente af dem?

Flere af dem, der ønsker at deltage svarede, at de selvfølgelig stemmer efter egen interesse, men at de også er af 
den opfattelse, at dette samtidig vil være det bedste for kredsen.
Der var også udbredt enighed om, at der efter en del år med uro, nu er brug for en samlet klub, hvor ledelsen 
samarbejder i stedet for at pleje personlige interesser inden for henholdsvis avlshunde og sportshunde.

Spørgsmål fra salen: Hvorfor deltager bestyrelsen ikke i repræsentantskabsmødet?  Samt opfordring til bestyrelsen 
om at stille krav om at repræsentanterne ved, hvad kredsens holdninger er og, at de vil stå inde for det. 
Dette kan bestyrelsen ikke honorere, hverken bestyrelsen eller udvalget mener, at de har de kompetencer, der skal 
til. Det er netop derfor, de har valgt at indstille kandidater udenfor bestyrelsen og udvalget. Jeanette Marker som 
netop er trådt ind i bestyrelsen som næstformand, vil dog gerne stiller op til at deltage, men er forhindret i år.
Stig understreger, at det ikke er bestyrelsen, som bestemmer hvem der skal deltage, det er ubetinget kredsens valg, 
og at han personligt ikke ønsker at involvere sig i det politiske i Hovedklubben.



Opfordring fra salen: Til at de der ønsker at deltage på repræsentantskabsmødet, tilkendegiver hvem, og hvad de vil 
stemme på.
Dette kan ikke lade sig gøre rent praktisk pga, at beretningerne fra hovedbestyrelsen samt udvalgene, først 
foreligger kort inden repræsentantskabsmødet, samt at de, der stiller op til valg, ofte ikke offentliggør dette på 
forhånd. Dette kan således ikke danne grundlag for hvem, vi stemmer på til vores kreds’ generalforsamling.

Opfordring fra salen: Kan de der deltager, så ikke lave en oversigt over, hvad de forventer, der skal stemmes om, 
lige inden de tager af sted, så bestyrelsen kan tilkendegive, hvad kredsen går ind for?
Dette er ikke en mulighed.  Når kredsrepræsentanterne er valgt på generalforsamlingen, kan bestyrelsen ikke 
efterfølgende bestemme, hvad de skal stemme for og imod.

Romic Yong foreslår: Hvis der er generel utilfredshed med, at bestyrelsesmedlemmerne ikke repræsenterer kredsen 
på mødet, kan de der gerne vil deltage jo melde sig som bestyrelsesmedlemmer.

Michael Stenholm Nielsen: Der er mange af dem, der gerne vil med på Repræsentantskabsmødet, som tidligere har 
været med i både bestyrelse og udvalg. Det er ok, at der samarbejdes om dette i kredsen.

Efter yderligere dialog om dette, hvor ingen tilkendegav ønske om, at stille op til bestyrelsen med dette formål, 
konkluderede Vibe Lenthe:
Det vil sige, at generalforsamlingen/salen nu har givet grønt lys for, at det er OK, at andre end bestyrelses-
medlemmerne deltager på repræsentantskabsmødet.

René spørger: Om der er oplysninger nok nu, til at debatten kan lukkes.

Der blev delt stemmesedler ud. Man kunne skrive mellem et og tre af de opstillede navne. Stemmesedlerne blev talt 
op og der er afgivet 39 stemmer samt 1 blank.

33 stemmer René Jørgensen 
29 stemmer Per Jørgensen 
24 stemmer Michael Stenholm Nielsen 
11 stemmer Thomas Bo Larsen
11 stemmer Henning Karlsen
3 stemmer Claus Nielsen

Dermed er René, Per og Michael valgt som repræsentanter. Henning er suppleant, da Thomas trak sig.

7) Eventuelt 
Robert Ramløse informerer: Der er hundeførermøde på Fyn i ”Hundehuset” i denne weekend (4+5/2). Lørdag for 
SL/IPO/BHP og søndag for sporfolk.

Per Jørgensen: Spørgsmål om mulighed for ny træningsplads, har læst i lokalbladene, at anvendelse af flyve-
stationen i Værløse evt. kan være en mulighed.
Bestyrelsen tager kontakt til Jakob Hermansen i Kommunen, og gør opmærksom på kredsen og vores ønsker.
Annette Broberg informerer: Farum og Værløse kommuner er uenige om, hvad der skal ske med arealet, og der er 
også tvivl om hvor forurenet jorden derude egentlig er, derfor har det taget så lang tid, at finde ud af hvordan 
arealet skal anvendes fremover.

René Jørgensen informerer: HAS var planlagt til at blive afholdt i Slagelse. De havde generalforsamling i mandags 
og deres bestyrelse gik af. Den nye formand stillede som betingelse for opstilling til valg, at der ikke skulle være 
HAS i Slagelse 2012. Dette indebærer, at det pt. ikke er fastlagt hvilken kreds, der afholder HAS 2012.
Herefter lidt snak frem og tilbage om hvor stor en opgave det er at afholde HAS.
Spørgsmål fra Annette Broberg: Er der krav til dato for afholdelse? Der er ikke formelle krav – men det bliver 
normalt afholdt i august måned.



Herefter delte Lisbeth årsnåle ud, og der blev taget billeder:
10 år – Simone Bo Lenthe (godt gået som 10-årig)
10 år – Kenja Klostermann
10 år – Bent Klostermann
10 år – Lisbeth Pedersen
10 år – Ole Brydegaard Petersen
10 år – Birgitte Nørgaard (ikke til stede)
25 år – Vibe Lenthe 
25 år – Jens Kjær Jensen (ikke til stede)

Lisbeth takkede for fremmødet og en god stemning.

René runder af kl. 21.03 – Tak for i aften og for god ro og orden.

Referent Anne Dyhr


