
Referat 

Generalforsamling i Kreds 55 – Furesø 

7. februar 2018 

 
Formanden Stig Christensen bød velkommen til generalforsamlingen.  

 

1. Valg af dirigent 

Stig Christensen pegede på René Jørgensen som dirigent, Rene blev valgt uden modkandidater, og 

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

Herefter konstaterede René, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

Der var 33 voksne stemmeberettigede samt 1 ungdomsmedlem uden stemmeret til stede. 

 

2. Valg af stemmetællere 

Vibeke Lintz Jørgensen og Karina Holdt meldte sig som stemmetællere – og blev valgt. 

 

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse: 

Formandens beretning har været fremlagt på kredsens hjemmeside, og var også fremlagt til gennem-

læsning på generalforsamlingen.  

René spurgte om Stig Christensen havde kommentarer til beretningen, det havde han ikke, men spørgsmål var 

velkomne. 

 

Per Jørgensen: Spurgte til bemærkningen om, at bestyrelsen vil overveje om kredsen skal afholde banko 

fremover, efter det af forskellige årsager dårligt kunne løbe rundt i 2017, Per mener det vil være meget hurtigt,  

at afskaffe traditionen. 

Janni Ysbæk-Nielsen: Håber også meget, at det kører videre.  

Stig Christensen: Banko’et skal ikke nødvendigvis afskaffes, men hvis vi ikke kan få det til at give overskud 

igen, skal det ikke afholdes. 

 

Renè Jørgensen: Spørger om trænerne i kredsen deltager i Hovedklubbens træneruddannelse. 

Stig Christensen: Ja det gør de, og de fleste trænere er allerede igennem kurset. 

 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

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

ansvarsfrihed. 

Kasserer Britta Thomsen fortalte, at regnskabet ser fint ud, vi rammer lige omkring nul i år, og indskrivninger  

på holdene, er på niveau med tidligere år. 

 

Britta gennemgik det udleverede regnskab: 

Køkken og materialer løber fint rundt, men salg i køkkenet er lavere end sidste år, bl.a. fordi der ikke har været 

så mange arrangementer i 2017. 

Banko gav ikke så stort overskud som det plejer. Vi har mistet vores fodersponsor, og der var heller ikke så 

mange deltagere, som der plejer at være. 

Trænerudgifter er bl.a. betaling for en træner ”udefra” på IPO-holdet. Deltagerne på IPO holdet betaler samtidig  

mere, end deltagerne på de øvrige hold. 

Der var ingen særlige bemærkninger til de øvrige poster. 

Året havde alt i alt et underskud på 300.- kr. 

 

Spørgsmål fra deltagerne om regnskabet: 

Per Jørgensen: Hvad med vores varelager, skal det ikke regnes med? 

Britta Thomsen: Optimalt set burde det regnes med, men da vi ikke er sikre på værdien, hvis varelageret skal 

sælges, regner vi det ikke med, det har vi ikke gjort de seneste år. Der er ikke store udsving. 

 

 



Michael Overgaard: Stiller spørgsmål til kursusudgifter for trænerkurserne. 

Stig Christensen: Det koster 1.200.- kr. pr. person for 3 moduler, og deltagerne betaler selv for forplejning. 

 

Britta Thomsen: Spørger Renè Jørgensen om han kan uddybe svaret. 

René Jørgensen: De instruktører der står for at afholde kurserne får penge af hovedklubben sammen med 

kørselsgodtgørelse. 

På Hovedklubbens hjemmeside kan man læse om de forskellige kurser og deres pris, samt om hvor mange der 

kan/skal deltage. 

Michael Overgaard: Synes det bør være gratis for kredsen, at sende trænere på kursus, men det kan vi jo ikke 

påvirke. 

 

Kassereren oplyste herefter, at egenkapitalen er på. 366.789.- kr. Kredsens aktiver står i værdipapirer  

samt på en konto i Nordea, vi har endvidere nogle tilgodehavender ved årsskiftet. 

 

Michael Overgaard spørger om trænerudgifter er andet end betaling for IPO-holdet. 

Britta Thomsen: Det er også vin til trænerne samt vand/sodavand/kaffe til trænerne på træningsdage. 

 

IPO træner og figurant udefra får samlet 20.000.- kr., og deltagerne på holdet betaler også ekstra. 

Det er mange penge til en IPO-træner, men hvis vi skal have et IPO-hold, og gøre det attraktivt at stræbe efter, 

er vi nødt til at betale for det, da vi ikke selv har nogle, der kan/vil tage holdet. 

 

Rene spørger om der er flere spørgsmål, og om nogen er imod regnskabet. Regnskabet blev herefter godkendt 

med meddelelse om ansvarsfrihed. 

 

5. Indkomne Forslag. 

Der er ingen indkomne forslag 

 

6. Valg 

 

a) Valg af næstformand – Henrik Lunnsgård modtager genvalg.  

     Henrik blev valgt uden modkandidater. 

 

b) Valg af kasserer – Britta Thomsen modtager genvalg. 

     Britta blev valgt uden modkandidater. 

 

c) Valg af sekretær – Anne Dyhr modtager genvalg. 

     Anne blev valgt uden modkandidater. 

 

d) Valg af 2 suppleanter til kredsbestyrelsen. 

     Formanden meddelte, at der er to personer som ønsker at blive suppleanter. 

     Laila Jørgensen vil gerne være 1. suppleant. 

     Vibeke Lintz Jørgensen vil gerne være 2. suppleant. 

     Laila og Vibeke blev valgt uden modkandidater. 

 

e) Valg af revisor og revisorsuppleant. 

     Pia Jørgensen har sagt ja til at fortsætte som revisor, og  

     Janni Ysbæk-Nielsen vil gerne fortsætte som revisorsuppleant. 

     Begge blev valgt uden modkandidater. 

 

f) Valg af kredsrepræsentanter til repræsentantskabsmødet. 

Kredsens har i år ret til 3 stemmeberettigede repræsentanter, da vi har 129 medlemmer i vores kreds. 

Dirigenten spurgte om der var nogen, der gerne ville repræsentere kredsen på repræsentantskabsmødet. 

Vibeke Lintz Jørgensen foreslog Henrik Lunnsgård, René Jørgensen samt Per Jørgensen. 

De ønskede alle tre at deltage, og blev valgt uden modkandidater. 

 



7. Eventuelt 

Karina Holdt: Spørger om lys på pladsen er udelukket,  

Formanden oplyser, at det er det desværre pga. pladsen ligger i en landzone. Vi har desuden også naboerne  

imod os i det spørgsmål. 

Per Jørgensen: Spørger om det er fast lys, der er problemet eller om der evt. kan benyttes flytbart lys. 

Stig Christensen: Oplyser det er udelukket med lys uanset formen. 

Dorte Sørensen: Spørger om vi ikke kan finde på noget, måske nytter det, at blive ved med at spørge.  

Louise Thomsen: Oplyser, at der er kommet en ny landzone-  og planlov. Louise arbejder med det i en anden 

kommune og tilbød, at hjælpe kredsen med at formulere en ansøgning ud fra sin erfaring indenfor området. 

Stig Christensen: Det tilbud vil bestyrelsen/kredsen meget gerne tage imod.  

 

Der var ikke flere emner til eventuelt.  

 

Formanden hævede derefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

 

Kredsen bød på kaffe, kage og vand, og herefter gik vi over til den uformelle del af aftenen. 

 

Stig startede med at gå til uddeling af kredsens pris. Prisen går i år til Kenja Klostermann, som på trods af  

en lang og svær sygdomsperiode er kommet tilbage igen. Måske kom hun lidt for hurtigt tilbage i forhold til 

helbredet, men så har venner og ægtefællen Bent været til at klar til at hjælpe. 

 

Derefter gik vi til præmiering af ”årets hund”, som Vibeke Lintz Jørgensen har styret efter Michelle stoppede. 

Janni Ysbæk-Nielsen hjalp med uddeling af præmierne. 

Personer/hunde og deres placeringer fremgår af kredsudvalgsformandens beretning. 

 

Uddeling af jubilæumsnåle: (Dem der ikke var til stede får tilsendt jubilæumsnålen). 

10 års jubilæum:  
Vivian Sommer, Charlotte Lichtenberg, Hanne Petersen Binderup, Jakob B. Sørensen, Steen Christiansen, Linda 

Wind, Christina Venø Jørgensen 

25 års jubilæum: Karen Møller 

 

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) 

 

Vi skal endelig huske at fortælle Janni, hvis vi eller nogen af de andre kvajer sig, så der kan være 

mange kandidater til BHU-Prisen. Kandidater i år var: 

 

- Anne Dyhr: brokkede sig over at pistolerne aldrig virkede. Hertil kommenterede Per: Det 

hjælper hvis der kommer krudt i – og det løste sjovt nok problemet at Anne satte patroner i. 

- Janni Ysbæk-Nielsen: Knækkede et bræt på flugtspringet med apportbukken, som i øvrigt blev 

siddende i springet. Kastetræning er måske en god ide på holdene. 

- Yvonne: Fortjener prisen allermest, ikke så meget for at kvaje sig men for at være fuld af 

dårlige undskyldninger for ikke at tage til træning. Det kan være det regner, Yvonne skal til 

bridge, Jubii kan ikke tåle at blive våd, Yvonnes vest skal vaskes og derefter imprægneres og 

det kan godt tage et par dage. 

Her bryder Linda ind og råber: Alle holdt! Kredsudvalget har stemt for noget andet udenom vores 

formand: 

Janni lavede lidt ændringer i rygtransporten til en IPO2´er prøve. Diesel går pænt et stykke foran mor 

og pludselig råber Janni ”alle holdt”. Både figurant og hund stopper og ser undrende på dommeren. 

Herefter mente dommeren godt at Janni kunne sætte snor på hunden. 

Janni blev derfor den heldige vinder af bhuuu-prisen 😊 

 

Hermed sluttede en god aften. 


