
Referat 

Generalforsamling i Kreds 55 – Furesø 

1. februar 2017 

 
Formanden Stig Christensen bød velkommen til generalforsamlingen.  

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen har i år valgt, at invitere Peter Larsen fra Hovedklubben, så han kan se hvordan det foregår 

her i kredsen, og foreslog ham som dirigent. 

Peter takkede for valget og fortalte, at Hovedbestyrelsen skam gerne kommer ud til kredsenes general-

forsamlinger, han deltager selv i flere i år. 

Herefter konstaterede han, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt efter klubbens regler. 

 

2. Valg af stemmetællere 

Peter foreslog en fra hver side af salen. Gitte Beck Nielsen og Jan Rasmussen blev valgt. 

 

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse: 

Formandens beretning er lagt ud på hjemmesiden, Stig havde ingen yderligere kommentarer. Der var 

heller ingen spørgsmål. 

Ingen stemte imod eller havde kommentarer, og beretningen blev godkendt. 

 

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

 ansvarsfrihed. 

Kassereren Britta Thomsen delte regnskabet ud, gennemgik det i hovedtræk, og knyttede enkelte kommentarer  

til det. 

 

- Indtægterne på medlemmer og dermed tilskud fra hovedklubben er gået ned pga. faldende medlemstal. 

Dette er et generelt problem for både kredse og hovedklubben. 

- Udgifter til indkøb af udstyr samt trænerkurser var lavere end i 2015, hvor vi indkøbte en del udstyr til 

agilitybanen og havde mange trænere på Hovedklubbens trænerkurser. 

- Vi har brugt en del mere til vedligeholdelse af klubhuset. Vores elregning er steget, og vi har en 

formodning om, at det blandt andet skyldes, at man glemmer at slukke el-radiatorerne, når man forlader 

klubhuset. Alle opfordres til at huske på at slukke. 

- Vi har brugt mere i 2016 end 2015 på at vedligeholde træningspladsen, da vi ikke fik holdt en arbejdsdag 

i 2015. 

- Vi har også valgt at få slået græsset lidt oftere. Kommunen slår græsset, men ikke ofte nok. 

 

Bestyrelsen er godt tilfreds med resultatet, der giver et overskud på trods af faldende medlemstal. 

 

Britta roste medlemmerne for at være blevet gode til at få afregnet den ”sorte bog”. 

 

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt og meddelt ansvarsfrihed. 

 

5. Indkomne Forslag. 

Der er ingen indkomne forslag. 

 

6. Valg 

a) Valg af formand - Stig Christensen modtager genvalg. 

Der var ingen andre kandidater til posten – Stig blev genvalgt. 

 

 

 

 

 



b) Valg af Bestyrelsesmedlem - Klaus Lingskov modtager ikke genvalg. 

Peter Larsen spurgte om der var kandidater til posten, bestyrelsen pegede på Vibeke Gjerstrup, som stillede op, 

der var ingen andre kandidater, og Vibeke blev valgt. 

 

c) Valg af 2 suppleanter til kredsbestyrelsen. 

Bestyrelsen foreslog Vibe Lenthe som 1. suppleant og Laila Jørgensen som 2. suppleant. De blev begge valgt. 

 

d) Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Bestyrelsen foreslog Pia Jørgensen som revisor og Janni Ysbæk-Nielsen som revisorsuppleant. De blev begge 

valgt. 

 

e) Valg af kredsrepræsentanter til repræsentantskabsmødet. 

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

Henrik Lunnsgård, Per Jørgensen og René Jørgensen stillede op. Der var ikke andre, der meldte sig, og alle blev 

valgt. 

 

7. Eventuelt 

Peter Larsen spurgte om der var nogen, der havde noget til eventuelt. 

René Jørgensen spurgte om kredsen vil lave et skue 2017. 

Svar fra Klaus Lingskov: Der er ingen planer om at afholde et skue næste år, hans oplevelse var, at der ikke var 

andre end ham, der gik ind for det sidste år. Ikke alle var enige i dette. 

Stig Christensen: Vi valgte at aflyse, da vi ved tilmeldingsfristens udløb, ikke havde nok tilmeldte til, at det 

kunne betale sig, at afholde skuet. Det er et meget stort arbejde at lægge i et arrangement, hvis det ikke giver 

overskud. 

René Jørgensen: Vi betalte 1.400.- kr. for ikke at holde det. 

Michael Overgaard: Har bestyrelsen lyst til at holde et skue? 

Vibe Lenthe: Det blev ikke opfattet som om, der var opbakning nok til at holde det, og da et skue kræver en 

masse hjælpende hænder var der ikke nok. 

Dorthe Sørensen: Vi mangler nogen der virkelig har ekspertise i at drive et skue. Der er mange, der gerne vil 

hjælpe, og det er dejligt, det kræver bare også, at nogen vil tage styringen og ved, hvad der skal til for et 

vellykket skue. 

 

Der var ikke flere emner til eventuelt.  

 

Peter takkede for god ro og orden, og afsluttede generalforsamlingen. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Stig takkede herefter Peter Larsen, som modtog 2 flasker rødvin som tak for hjælpen som dirigent. 

 

Klaus Lingskov blev takket for hans indsats og arbejde i bestyrelsen med lækker chokolade. 

 

Herefter gik vi over til den uformelle del af aftenen. 

 

Først blev der uddelt jubilæumsnåle: (Dem der ikke var til stede får tilsendt jubilæumsnålen). 

10 års jubilæum: 

Annette Broberg  

Niels Broberg  

Mona Fisker Jensen – ikke til stede  

Pia Lohse – ikke til stede 

25 års jubilæum: 

Tina Hassenkam   

Per Jørgensen  

40 års jubilæum: 

Jette Lindberg – ikke til stede 



 

 

Kredsens pris blev i år uddelt til: 

Jannie Ysbæk-Nielsen, som i 2016 har ydet en ekstra stor indsats med det praktiske arbejde i udvalget, efter at 

Lisbeth Pedersen, som stod for meget af dette, er flyttet til Fyn. 

 

Uddeling af præmier for ”årets hund” ved Michelle Sønderbæk 

Michelle stod for at uddele præmier til ”årets hund” ud. Vinderne samt deres resultater kan ses på kredsens 

hjemmeside. 

Michelle opfordrede os alle til at melde vores resultater til både kredsen og hovedklubben, da det kan hjælpe med 

til at kreds 55 bliver ”Årets kreds”. 

  

Uddeling af BHU-prisen. (Også kaldet BHHUUUU – prisen) Som man kan nomineres til hvis man i løbet 

af året er ufrivillig sjov, uheldig eller fjollet  (Altid kærligt ment) 

 

Vinderen af prisen blev i 2016: 

Klaus Lingskov, som i en mail til sit AB hold, havde inviteret til en hyggelig juleafsutning ;-). 

 

Janni bad os om at huske, at fortælle de fjollede og skægge episoder i løbet af året til hende. 

 

Herefter takkede Stig for aftenen, og bad alle pokalmodtagere og vindere om at stille op til fotografering. 

 

 


