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1. valg af dirigent 

Formanden bød velkommen og foreslog René Jørgensen som dirigent. Forslaget blev godkendt. 

René takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

René spurgte derefter om, der var en referent til stede, Anne Dyhr var referent. 

Ifølge Marianne Christensen var der 49 stemmeberettigede til stede. 

 

2. Valg af stemmetællere 

Vibe Lenthe og Marianne Christensen meldte sig som stemmetællere, og blev valgt. 

 

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse: 

Beretningen har ligget på hjemmesiden til læsning for alle, René spurgte om der var nogle spørgsmål til 

beretningen, det var der ikke.  

Beretningen blev godkendt. 

 

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

 ansvarsfrihed. 

Regnskabet blev omdelt til alle på generalforsamlingen. 

Kassereren havde flg. Kommentarer: 

Årets resultat er negativt i år med et underskud på ca. 8.000.- kr. Dette på grund af, at vi har haft en del 

anskaffelser i løbet af året, bl.a. agilityredskaber, boldkanon, spring og to spejle. IPO holdet har haft en ”betalt 

træner” 

En del af kredsens trænere har været på hovedklubbens trænerkurser, og vi har afholdt kursus for figuranterne, 

med kursusholder udefra. 

 

Spørgsmål/kommentarer til regnskabet: 

Gitte Bech Nielsen: Hvad indeholder punktet tilgodehavender?  

Det er primært afregning fra hovedklubben samt udeståender i den ”sorte bog” Der er rykket for disse og 

de fleste, har nu betalt. 

Regnskabet blev herefter godkendt med meddelelse om ansvarsfrihed. 

 

5. Indkomne Forslag. 

Fra Klaus Lingskov er kommet forslag om 100% rygeforbud i klubhus.  

Forslaget drejer sig om den dispensation, som hyggeholdet har søndag eftermiddag, når der ikke er 

andre til stede i klubhuset. Dispensationen er i sin tid vedtaget af bestyrelsen. 

 

Udpluk af den efterfølgende dialog: 

Vibeke Gjerstrup: Da det kun drejer sig om søndag hvor hyggeholdet træner, synes jeg godt der kan være en 

særregel for dette hold. 

Stig Christensen: Foreslår en form for automatisk udluftning. 

Per Jørgensen: Der er rygeforbud alle andre steder indendørs, så det bør der også være hos os. 

Britta Mortensen: Anbefaler solfangerudluftning, så kan der luftes ud automatisk. 

Der var derefter en dialog for og imod, flere gav udtryk for, at det er svært, at få deltagerne på hyggeholdets 

forståelse for, at det kun er, når de er alene, at de må ryge. Andre mente til gengæld, at hyggeholdet respekterer, 

at de ikke må ryge, når der er kurser mv. 

Vibe Lenthe og Stig Christensen spurgte om, hvilke sanktionsmuligheder der er. 

 

Herefter stoppede René diskussionen, og meddelte, at der i tilfælde af uenighed under alle omstændigheder skal 

være afstemning, og resultatet af denne skal respekteres af alle. 

 



Resultatet af afstemningen blev: 

For: 18 

Imod: 27 

Blanke: 3 

Forslaget er forkastet. René foreslog, at vi drøftede resultatet under punktet eventuelt. 

 

6. Valg 

a) Valg af formand for 1 år, da Lisbeth Pedersen går midt i en valgperiode. 

Rene meddelte, at Stig Christensen har meldt sig som kandidat, der var ingen modkandidater og Stig blev 

valgt for et år med klapsalver. 

 

b) Valg af Næstformand, Vibe Lenthe modtager ikke genvalg. 

Henrik Lunnsgård stiller op som kandidat, Rene spørger om der er nogen andre der stiller op, det er der 

ikke. 

Spørgsmål fra Dorthe Sørensen: Dorthe henviser til Henriks udmelding på Facebook, og spørger om det 

ikke mere er kredsudvalget end bestyrelsen, som Henrik brænder for. Om han også er klar til, at gå i dialog 

med kommunen mv. 

Henrik oplyser, at han har sat sig ind i forskellige ting vedrørende klubbens udvalg samt bestyrelse, han vil  

gerne være med til at sikre, at det går godt i kredsen. Han mener, at kredsudvalget er bedre til at udføre deres 

opgaver, med den erfaring de har. 

Henrik blev valgt med klapsalver. 

 

c) Valg af Kasserer, Britta Thomsen modtager genvalg. 

Britta Thomsen blev valgt. 

 

d)Valg af sekretær, Anne Dyhr modtager genvalg. 

Anne Dyhr blev valgt. 

 

e) Valg af 2 suppleanter til kredsbestyrelsen. 

Vibe Lenthe stillede op som 1. Suppleant 

Vibeke Gjerstrup stillede op som 2. Suppleant 

Begge blev valgt 

 

f) Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Vibeke Gjerstrup blev foreslået som revisor, og blev valgt. 

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

 

g) Valg af kredsrepræsentanter til repræsentantskabsmødet. 

Kredsens har i år ret til 3 stemmeberettigede repræsentanter, da vi har 139 medlemmer i vores kreds. 

Per Jørgensen vil gerne være repræsentant og foreslog, at Henrik Lundsgård også melder sig, Henrik 

accepterede forslaget. 

Herefter meldte Thomas Bo Larsen meldte sig også som kandidat. 

Tina Hassenkam foreslog, at René Jørgensen meldte sig. René accepterede forslaget. 

 

Gitte Beck Nielsen: Spørger om der er nogen af de valgte, der siger noget på repræsentantskabsmødet, og om vi 

får et referat af dem der med.   

Rene forklarede, at det kommer an på dialogen, om de siger noget på mødet, han forklarede derefter om den nye 

struktur som blev vedtaget på sidste års repræsentantskabsmøde. Det betyder, at den der bliver valgt til en 

formandspost i et udvalg, kan selv sætte sit eget hold, som dog skal godkendes af hovedbestyrelsen. 

På nuværende tidspunkt ved vi ikke hvem, der stiller op til poster i hovedklubben.  Det vil blive offentliggjort i 

hovedklubbladet med præsentation af  kandidaterne. 

 

Vibeke Gjerstrup: Hvert år efterspørges et referat fra deltagerne fra kredsen, men hovedklubben laver selv et 

omfattende referat. 



Per Jørgensen: Alle er velkomne til at komme med spørgsmål eller emner, som de gerne vil have med, det er dog 

ikke sket før. 

 

Da der kun kan komme 3 stemmeberettigede repræsentanter fra kredsen, skulle der stemmes om det. 

 

Stemmesedlerne blev talt op, Rene oplyste, at der desværre var 8 blanke stemmesedler. 

Per Jørgensen fik 35 stemmer – og blev valgt 

René Jørgensen fik 29 stemmer – og blev valgt 

Thomas Bo Larsen fik 28 stemmer 

Henrik Lunnsgård fik 28 stemmer 

 

Da der er stemmelighed mellem Thomas og Henrik, skal der være genvalg mellem de to. Thomas 

trak sig derefter, for at give den nyvalgte næstformand mulighed for at deltage. 

 

7. Eventuelt 

Kredskasserer Britta Thomsen meddelte, at man SKAL afregne sin gæld i ”den sorte bog” hvis man 

Skylder mere end 100 kr. 

 

Per Jørgensen bad om nogle klare retningslinjer for hyggeholdets rygning i klubhuset. 

Stig Christensen foreslog, at bestyrelsen beslutter nogle regler for dette, herunder en løsning på 

udluftning fremover. 

 

Lisbeth sagde herefter tak til René for, at han var ordstyrer, og gav ham en flaske vin for dette. 

 

Herefter er den officielle generalforsamling slut og Lisbeth overrakte de afgåede bestyrelsesmedlemmer 

en flaske vin for deres indsats. 

 

Annette Broberg har siddet som næstformand og er gået af i løbet af året. 

Vibe Lenthe er gået af som næstformand på generalforsamlingen. 

Lisbeth Pedersen går af som formand, og fik i stedet vin overrakt 2 træningsbolde.  

 

Derefter blev der uddelt årsnåle:  

Stig Christensen: 10 år 

Søren Krag Larsen: 10 år (han var ikke til stede, og får tilsendt nålen). 

Herdis Aagaard Petersen: 25 år 

Hugo Christensen: 40 år 

 

Dernæst blev Kredsens pris uddelt til: 

Heidi Fog Lingskov: For sin store indsats med køkken, kager og altid gode humør. 

Michael Overgaard: For sin altid positive og hjælpsomme person som figurant samt stand ved HAS. 

 

Herefter var der uddeling af præmier for ”årets hund” ved Michelle Sønderbæk. 

Vinderne samt deres resultater kan ses på kredsens hjemmeside. 

 

Stig kaldte herefter Ole og Lisbeth frem, i anledning af at de flytter til Fyn, og desværre må forlade 

Kreds 55. 

Stig takkede på kredsens vegne for deres indsats i kredsen med mange års deltagelse som formand, medlem af 

BHU og indsats på agility holdet. 

Kredsen havde samlet ind til en gave, og Stig overrakte bl.a. en Ipad, som vakte stor jubel. 

René holdt derefter også en fin tale for og om Lisbeth og hendes 8 år som formand i kredsen. 

 

Janni Ysbæk-Nielsen kom nu op for at uddele BHU-prisen. (Også kaldet BUUUUHHH – prisen) 

Marianne Christensen – hendes nøgler var blevet væk – De var i foret i lommen…… 

Marianne Christensen – Havde lagt ”fremmedspor for Lisbeth, men kom til at fjerne den sidste genstand igen…. 

Pia Lohse – Havde købt Tebirkes, og lagt dem på bordet udenfor klubhuset – De blev stjålet af en due….. 



Klaus Herskind – Har glemt prøvehæfte til FP - ringer hjem og får at vide det ligger i inderlommen…. 

Klaus Lingskov – Rydder op efter mad på MD, og kommer til at smide sine nøgler i skraldespanden samtidig…. 

Vibeke Lintz – har tabt sin mobil, hele kredsen leder efter den - de finder den foran hendes bil…. 

Vibeke Lintz – Lille hvalp løber fra hende og hen til hund på C-arbejde, indfanges dog i tide….. 

 

Vinderen af prisen blev: 

Lisbeth Pedersen – Hun havde aftalt et lille møde med Janni, og skulle derfor tænde for varmen i klubhuset.   

For at der skulle blive hurtigt varmt, havde hun også tændt for komfuret og desværre også for grillen i komfuret, 

så der skulle luftes meget ud, før de fik osen ud, og kunne holde mødet, nu pakket ind i tæpper i et iskoldt 

klubhus……. 

 

Referent: Anne Dyhr. 

 


