
 

 

Referat 

Generalforsamling i Kreds 55 – Furesø 

28. januar 2015 
 

 

Næstformanden Annette Broberg bød velkommen, og fortalte, at kredsens formand Lisbeth Pedersen 

var kommet til skade, og derfor ikke kunne deltage.  

 

1. valg af dirigent 

Annette foreslog René Jørgensen som dirigent, René blev valgt. 

René takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Herefter spurgte 

han, om der var nogen der havde indsigelser, det var der ikke. 

Der var 36 stemmeberettigede til stede. 

 

2. Valg af stemmetællere 

Vibe Lenthe og Jan Rasmussen meldte sig som stemmetællere. 

 

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse: 

Kredsformandens beretning har været sendt ud på forhånd, og ligger på hjemmesiden.  

Dirigenten informerede om, at beretningen skal indeholde information om, hvad der har været af aktiviteter i 

kredsen i løbet af året og evt. visioner for det kommende år. 

Der var også generel ros fra generalforsamlingen til beretningen.  

Ingen havde indvendinger imod beretningen, som blev godkendt. 

 

4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, og meddelelse af 

 ansvarsfrihed. 

Alle fik udleveret et eksemplar af regnskabet.  

Kassereren Britta Thomsen kunne oplyse, at kredsen har haft flere indtægter end sidste år på grund af 

flere indskrevne hunde til træning, samt overskud fra årets arrangementer. 

Vi har også brugt en del penge til udstyr, bl.a. genanskaffelse af scanner, som var blevet stjålet, samt 

ting til agilitybanen. Vi har også købt en ny grill, parasoller, køleskab og støvsuger samt andre 

praktiske ting. 

Der har været udgifter til vedligeholdelse af træningspladsen bl.a. på arbejdsdagen til nye skjul mm. 

Øvrige poster blev gennemgået kort. 

Spørgsmål fra Michelle Sønderbæk: Hvorfor er udgifterne til figurantudstyr så meget større end sidste 

år. 

Svar fra figurantkoordinator Per Jørgensen: Der er købt både bukser, ærmer, overtræk og hvalpeskind. 

Spørgsmål fra Per Jørgensen: Hvorfor er der udgifter til udsendelse af kredsblad, når det ligger 

elektronisk på hjemmesiden? 

Svar fra Britta Thomsen: Det første blad i året blev udgivet på papir, derefter blev bladet elektronisk.  

Årets resultat var på ca. 40.000,00 kr., formuen blev gennemgået, kredsens egenkapital er steget. 

Dorthe Sørensen roste det flotte overskud i køkkenet og indsatsen for at opnå dette. 

Regnskabet blev godkendt og meddelt ansvarsfrihed. 

 

5. Indkomne Forslag. 

Annette oplyste, at der ikke var indkommet nogen forslag. 



6. Valg 

a) Valg af formand. Lisbeth Pedersen modtager genvalg. 

Der var ingen modkandidater, Lisbeth blev genvalgt enstemmigt. 

 

b) Valg bestyrelsesmedlem, Susanne (Sus) Fagerberg modtager ikke genvalg. 

Bestyrelsen foreslog Klaus Lingskov, som nyt bestyrelsesmedlem. Der var ingen modkandidater, og Klaus  

blev valgt enstemmigt. 

 

c) 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. 

 

d) Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Stig Christensen blev foreslået som revisor, og blev valgt. 

Janni Ysbæk-Nielsen blev foreslået som suppleant, og blev valgt. 

 

e) Valg af kredsrepræsentanter til repræsentantskabsmødet. 

Kredsens har i år ret til 3 stemmeberettigede repræsentanter. 

Per Jørgensen, Michael Stenholm Nielsen og Klaus Lingskov meldte sig, alle blev valgt.  

Som suppleant meldte Annette Broberg sig, og blev valgt. 

 

7. Eventuelt 

Kim Jørgensen spurgte om, hvorfor kredsen ikke holder sporhunde (SPH) udtagelse i 2015. 

"Udvalgsformand Janni Ysbæk-Nielsen oplyste, at vi er stoppet med SPH udtagelserne bl.a. fordi 

udvalget havde opfattelse af at Robert Ramløse ikke længere ville stille op og hjælpe med arealer og 

sporlægning. Det er en meget stor opgave, at afholde SPH’en, og vi har de seneste år ikke selv haft 

deltagere med." 

Dorthe Sørensen foreslog, at de, der ønsker SPH udtagelsen genindført, melder sig til at hjælpe med at 

afholde denne. 

Der var herefter en dialog om dette med forslag om, at udvalget tager spørgsmålet op til overvejelse 

igen. 

 

Vibeke Linz Jørgensen spurgte, om kredsen var repræsenteret ved seneste formandsmøde i 

hovedklubben. Lisbeth Pedersen skulle have været med, men kom alvorligt til skade få dage inden. Det 

var ikke muligt for næstformanden Annette Broberg, at tage af sted med så få dages varsel. 

Dirigent René Jørgensen deltog på formandsmødet, og kunne derfor svare på nogle af de spørgsmål, 

der blev stillet. Referat fra mødet kommer på hovedklubbens hjemmeside. 

 

Herefter erklærede Annette Broberg generalforsamlingen for afsluttet, og René Jørgensen takkede for 

god ro og orden. 

 

Efterfølgende tog udvalgsformand Janni Ysbæk-Nielsen ordet, da det var tid til uddeling af Buhhh 

prisen, som hvert år går til en person, der har gjort sig bemærket på en (måske ufrivilligt) 

underholdende måde. Prisen gik i år til René Jørgensen, som i distraktion havde puttet Anna Jane 

Burchardts bilnøgler i lommen (de lå på et af bordene i klubhuset), det indebar, at alle øvrige 

tilstedeværende brugte laaaaang tid på, at gennemse parkeringspladsen og klubhuset for at finde 

nøglerne  

 

Der blev uddelt årsnåle for 10, 25 og 40 års medlemskab i Schæferhundeklubben. 

 

Der blev uddelt vingave til Sus Fagerberg, som udtræder af bestyrelsen, med tak for indsatsen. 

Til slut blev der delt diplomer/gavekort ud til alle ”årets Hund” vinderne under store klapsalver. 

 

Referent: Anne Dyhr. 


