Referat
Generalforsamling i Kreds 55 – Furesø
30. januar 2013
Formanden bød velkommen og opfordrede til, at vi startede med 1 minuts stilhed for de to
medlemmer vi mistede sidste år: Bente Bergqvist og Jytte Graugart.
Herefter gik vi i gang med dagsordenen for generalforsamlingen.
1. valg af dirigent
René Jørgensen blev valgt som dirigent uden modkandidater.
Dirigenten konstaterede, at Anne Dyhr var referent.
René gjorde forsamlingen opmærksom på, at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovligt varslet
ifølge vedtægterne og spurgte, om der var indvendinger mod generalforsamlingen.
Robert Ramløse og Erwin Brocks havde en indvending om, at der ikke var fremlagt vedtægter og
stemmesedler.
Der var delte meninger om, hvorvidt det er et krav, at vedtægterne skal fremlægges, og da det ikke
kunne konstateres, at der er et krav om dette, blev indvendingen taget til efterretning, og reglerne vil
blive undersøgt inden næste generalforsamling. Da flere fremmødte havde adgang til internet, var
der mulighed for at slå vedtægterne op under generalforsamlingen om nødvendigt.
Der var fremlagt stemmesedler, og Marianne Christensen havde noteret hvem af de fremmødte, der
er medlemmer af hovedklubben og dermed stemmeberettigede.
Dirigenten konstaterede, at der var 40 stemmeberettigede medlemmer til stede, samt 2
ungdomsmedlemmer uden stemmeret.
2. valg af stemmetællere – Marianne Christensen og Vibeke Lintz Jørgensen blev valgt.
3. kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse:
Beretningen blev ikke læst op, da den både er udkommet i kredsbladet og også ligger på kredsens
hjemmeside, så alle har kunnet læse den. Beretningen blev godkendt.
4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, og meddelelse af
ansvarsfrihed.
Regnskabet var fremlagt på generalforsamlingen. Stig Christensen knyttede nogle få bemærkninger
til dette og henviste til de uddybende noter. Regnskabet er tilfredsstillende. Vi har bl.a. haft
fremgang i indtægt på deltagergebyrer på grund af mange arrangementer i 2012.
Regnskabet er underskrevet af revisor og bestyrelse.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
Kommentar fra Dorthe Sørensen: Det er dejligt, at der er blevet brugt lidt penge på at få sat
klubhuset i stand.
Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne Forslag – der var ingen indkomne forslag.
6. Valg
a) Valg af formand. Lisbeth Pedersen modtager Genvalg
Lisbeth blev genvalgt uden modkandidater
b) Valg af bestyrelsesmedlem. Susanne (Sus) Forsberg Fagerberg modtager genvalg
Sus blev genvalgt uden modkandidater
c) Valg af 2 suppleanter til kredsbestyrelsen
Vibe Lenthe stillede op som 1. suppleant – og blev valgt
Annette Broberg stillede op som 2. suppleant – og blev valgt
d) Valg af revisor og revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslår Christine Sønderskov (Stine) – Stine blev valgt.
Janni Ysbæk-Nelsen blev foreslået som suppleant – Janni blev valgt.
e) Valg af kredsrepræsentanter til repræsentantskabsmødet
Per Jørgensen og Michael Stenholm Nielsen meldte sig.
Vibeke Lintz Jørgensen foreslog Jeanette Marker, så bestyrelsen også er repræsenteret.
De blev alle tre valgt.
Gitte Jensen blev valgt som suppleant.
7. Eventuelt
Orientering fra Formanden Lisbeth Pedersen
Lisbeth Pedersen har været til møde med Jacob Hermansen fra Farum kommune vedrørende AOF,
som skal have lov til at bruge træningspladsen en gang om ugen. Det var ikke et spørgsmål vi kan
sige nej til, og han opfordrede kredsen til at komme med et udspil, da kommunen ellers selv vil
vælge dag og tid. Lisbeth foreslog mandag fra kl. 18 – 20. De får kun et lille hjørne af pladsen, det
stykke, som ligger ud til vejen og parkeringspladsen, hvor der pt er nogle faste agilityredskaber.
Deres træningsperiode er fra den 8. april til den 10. juni, i alt 8 gange. Kommunen sørger for, at
arealet bliver hegnet ind, og der kommer 1 eller 2 låger. Vi kan selv træne samtidig, der er ingen
begrænsning i dette.
Indhegningen bliver sat op inden deres træning starter 8. april.
Per Jørgensen opponerede lidt imod det og opfordrede til, at vi beder kommunen om noget til
gengæld, f.eks. lys på banen.
Dette er der ansøgt om flere gange, desværre uden held, bl.a. pga protester fra naboerne.
Anne Dyhr kommenterede, at bestyrelsen selvfølgelig skal gøre hvad de kan, for at få noget til
gengæld og at de virkelig prøver at gøre hvad de kan for at forhandle, så vi også får noget ud af det.
Opfordring fra Dorthe Sørensen til at huske, at skrive ovennævnte aftale i kalenderen på
hjemmesiden.
Robert Ramløse foreslog, at vi prøver at finde en anden plads, som vi enten kan købe eller leje os
ind på for en længere periode.

Stig Christensen meddeler, at alle er velkomne til at melde sig til bestyrelsen som pladsudvalg med
henblik på at få en plads med bedre faciliteter.
Pernille Dohlmann: Vi skal være opmærksomme på, at det ikke gør det nemmere, at få lov at sætte
lys op og lave parkeringsplads, hvis det er en privat grund, det skal stadig godkendes af kommunen.
Anne Dyhr opfordrede til, at man kommer med ideer og muligheder, bestyrelsen er altid åben
overfor forslag.
Orientering fra Stig Christensen vedrørende parkeringspladsen:
Kommunen ønsker, at belægningen ændres.
Formand for kredsudvalget Marianne Christensen spørger om der er kommentar til
kredsudvalgets årsberetning:
Jeanette Marker: Hassenkam’s Bastian, skulle have været nævnt i en anden aldersklasse. Marianne
beklagede.
Der var ingen andre kommentarer eller spørgsmål til beretningen
Per Jørgensen efterspørger information om, hvad der rører sig i hovedbestyrelsen vedrørende
anerkendelse af danske kåringer i Tyskland.
Selvom det ikke har noget med generalforsamlingen at gøre, svarede René Jørgensen, at han er enig
i, at der er et problem og, at Hovedklubben arbejder på det.
Dernæst debat om, at tyskerne ikke længere godtager de danske kåringer, samt at der er mange fejl i
kåringsbeviserne.
René Jørgensen oplyser at der er et nyt koncept på vej.
Jeanette Marker: Det forventes, at emnet kommer op på formandsmødet i næste weekend.
Michelle Sønderbæk spørger hvem der styrer årets hund næste år:
Det gør Marianne Christensen.
Michelle spørger derefter, om reglerne bliver ligesom hovedklubbens regler, også hvis de kun tæller
danske resultater med.
Marianne svarede: Ja - vi følger hovedklubbens regler fremover.
Uddeling af jubilæumsnåle
Der var i år 2 der havde 10 års jubilæum:
Natascha Lintz Halberg Jørgensen
Søren Jensen
Samt 2 der havde 25 års jubilæum:
Kim Kolstrup
Britta M. Thomsen
Søren og Kim der ikke var til stede, får nålen tilsendt.
Herefter konstaterede René Jørgensen, at generalforsamlingen var afsluttet.

