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5. februar 2014

Formanden bød velkommen og foreslog Kurt Sørensen som dirigent.

1. valg af dirigent
Kurt Sørensen blev enstemmigt valgt som dirigent.
Kurt startede med at konstatere, at formalia vedrørende indkaldelsen var i orden, 
med 14 dages varsel. Der var ingen protester. Dernæst konstaterede han, at dagsordnens
punkter var i orden, og at Generalforsamlingen var beslutningsdygtig med 37 
stemmeberettigede medlemmer.

2. valg af stemmetællere
Svend Burchardt og Pernille Dohlmann blev valgt.

3. kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse:
Formanden Lisbeth Pedersen spurgte om, alle havde læst beretningen, som har været i 
kredsbladet og på hjemmesiden. Der var ingen kommentarer. 
Beretningen blev godkendt.

4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse,
og meddelelse af ansvarsfrihed.
Stig havde delt regnskaber ud på bordene, og havde følgende kommentarer:
Der er ingen noter til regnskabsposterne i år, pga der ikke er nogen stigninger i udgifterne
i år. Vi har haft en ekstra udgift til vores P-plads, som pga krav fra Farum kommune, 
skulle have nyt gruslag. Kommunen har betalt halvdelen af det nye gruslag. 
Udgiften var på 28.000.- kr., og det var billigt.
Vi har desuden haft en udgift til nyt asfaltpap på taget af containeren.
Ellers havde Stig ingen kommentarer.
Spørgsmål fra Per Jørgensen: Hvad skyldes posten tilgodehavende 6.700,- kr. Stig oplyser, 
at det er diverse beløb, der alle er indbetalt i januar i år. 
Der er ingen udeståender på nuværende tids-punkt.
Regnskabet blev godkendt og meddelt ansvarsfrihed.

5. Indkomne Forslag.
Der var ingen indkomne forslag

6. Valg
a) Valg af næstformand. Jeanette Marker modtager ikke genvalg.
Annette Broberg stillede op, der var ingen modkandidater, og Annette blev valgt enstemmigt

b) Valg af kasserer. Stig Christensen modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog Britta Thomsen, der var ingen modkandidater, og Britta blev valgt 
enstemmigt.



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

d) Valg af 2 suppleanter til kredsbestyrelsen.
Vibe Lenthe stillede op som 1. suppleant – og blev valgt.
Karen Geersbro stillede op som 2. suppleant – og blev valgt.

e) Valg af revisor og revisorsuppleant.
Stig Christensen meldte sig og blev valgt.
Janni Ysbæk-Nelsen blev foreslået som suppleant, og blev valgt.

e) Valg af kredsrepræsentanter til repræsentantskabsmødet.
Kredsens har i år ret til 3 stemmeberettigede repræsentanter.
Lisbeth Pedersen havde fuldmagt med fra Thomas Bo Larsen, som har meldt sig. 
Thomas blev valgt.
Per Jørgensen meldte sig, Per blev valgt.
Michael Nielsen meldte sig, Michael blev valgt.

Følgende meldte sig som suppleanter til Repræsentantskabsmødet:
Vibe Lenthe meldte sig som 3. suppleant.
Michelle Sønderbæk som 2. suppleant.
Kim Petersen som 1. suppleant.
De blev alle valgt.

7. Eventuelt
Lisbeth meddelte på bestyrelsens vegne, at indkaldelsen til generalforsamlingen fremover
sker via hjemmesiden og e-mail, dog vil det være pr. brev til de medlemmer, der ikke har 
en e-mail.
Kurt Sørensen oplyste, at bestyrelsen selv kan beslutte hvordan man indkalder, da der var 
lidt usikkerhed i salen om dette.
Kommentar fra Dorthe Sørensen: Dorthe synes det er godt at sende indkaldelsen ud med 
kredsbladet.
Lisbeth Pedersen: Bestyrelsen også er i gang med at vurdere, om vi fortsat skal have et 
kredsblad, da der tilsyneladende ikke er megen interesse for bladet længere.
Vibe Lenthe: Der ligger pt. 150 uafhentede kredsblade i klubhuset.
Dorthe spørger: Om beretningerne fra formand og kredsudvalgsformand så vil ligge på 
hjemmesiden  –  ja det vil de.
Vibe Lenthe: Vi er kede af, at nedlægge bladet, men der er ikke ret mange, der skriver i 
det, og det er svært at få annoncører. 



Herefter var der debat om alternativer samt forslag.
Der blev spurgt, om vi så vil få et hjørne på hjemmesiden til medlemmerne, hvor man f.eks. kan 
skrive de gode historier fra prøver og arrangementer.
Michelle Sønderbæk foreslår en erfaringsudvekslingsside. 
Forslag om et nyhedsbrev hver måned.
Evt. en slags brevkasse, hvor man kan snakke sammen.

Bestyrelsen har taget kommentarerne til efterretning, og vil arbejde videre med dette.

Orientering fra Robert Ramløse:
Robert har efter 17 års medlemskab valgt at stoppe i kreds 55, og skifte kreds til 29 Tølløse.
Det indebærer, at han når året er omme, også stopper med at være til rådighed med at finde/skaffe 
marker til spor i forbindelse med kredsens prøver, samt med at være sporlægger til prøverne.
Robert vil dog gerne fortsætte med at stå for SPH udtagelsen, hvis bestyrelsen og Kredsudvalget 
accepterer dette.

Rene Jørgensen takker for informationen, det er flot at Robert i god tid oplyser, at han stopper med 
at hjælpe kredsen med sporene. Rene ønsker god fornøjelse i den nye kreds.

Kurt Sørensen erklærer herefter generalforsamlingen for afsluttet.  

Der var efterfølgende spørgsmål om uddeling af årsnåle, hvilket plejer at foregå på 
generalforsamlingen. 

Vibe Lenthe meddelte, at årsnålene i år, sendes direkte fra hovedklubben til medlemmerne. Fra og 
med næste år bliver det igen kredsene, der skal dele dem ud.

Formand Lisbeth Pedersen takkede for fremmøde samt god ro og orden, og siger tak til Kurt 
Sørensen for, at have været dirigent.

Efter generalforsamlingen var der uddeling af vingaver til de afgåede bestyrelsesmedlemmer Stig 
Christensen og Jeanette marker samt Marianne Christensen, som er afgået som kredsudvalgs-
formand. Jannie Ysbæk-Nielsen er ny Kredsudvalgs-formand.

Herefter blev årets BUHHHH pris uddelt, den gik til Michelle Sønderbæk, som i en sen nattetime 
skrev på Facebook, at de havde fået et kuld hvalpe på 3 hanner og 3 tæver. Næste morgen viste det 
sig dog, at det var 2 hanner og 4 tæver. 

Til slut blev priserne/gavekort til årets hunde delt ud.


