
Referat 

Generalforsamling i Kreds 55 – Furesø 

23. januar 2019 

 
Konstitueret formand Henrik Lunnsgård bød velkommen til generalforsamlingen. Han håbede, at alle var  

blevet mætte, og sagde der også var kolde drikke til alle. 

 

1. Valg af dirigent 

 

Henrik Lunnsgård foreslog René Jørgensen som dirigent. René blev valgt med klapsalve, og Henrik 

sagde derefter held og lykke til ham. 

René takkede for valget og spurgte om, der var en referent til stede. Anne Dyhr sagde hun var referent. 

Herefter konstaterede René, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og spurgte om der var nogen, 

der havde indvendinger vedrørende indkaldelsen, det var der ikke. 

Herefter konstaterede René, at der var 32 voksne stemmeberettigede til stede.  

 

2. Valg af stemmetællere 

René spurgte om der var nogen, der ville være stemmetællere, Linda A. Wind og Sven Burchardt 

meldte sig. 

 

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse 

René meddelte, at formandens beretning har været udsendt som nyhedsbrev, været fremlagt på 

kredsens hjemmeside, og den var også fremlagt til gennemlæsning på generalforsamlingen.  

René fortalte så, at Henrik Lunnsgård har skrevet beretningen som konstitueret formand, og spurgte 

om der var nogen indvendinger imod, eller spørgsmål til beretningen. Det var der ikke, og der blev 

klappet af beretningen, som dermed var godkendt.  

 

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

ansvarsfrihed 

Kredskasserer Britta Thomsen havde delt regnskabet ud.  

Britta meddelte, at regnskabet ser pænt ud, og i modsætning til sidste år, hvor der var et lille underskud, 

har vi overskud i år.  

Underskuddet 2017 var bl.a. på grund af, at vi ikke havde vores sædvanlige hovedsponsor til vores banko. 

I stedet for Banko 2018 havde Dorthe Sørensen arrangeret et julelotteri til vores juleafslutning med en masse 

fine præmier, og stor tilslutning. Britta takkede Dorthe samt Kenja Klostermann, som også havde hjulpet med 

til lotteriet.  

Herefter gennemgik Britta flere af posterne både i resultatopgørelsen og balancen: 

 

*Regnskabet viser et overskud og ser fornuftigt ud. Det større overskud i forhold til sidste år, skyldes 

primært at vi i stedet for banko holdt amerikansk lotteri, det gav en del mere overskud  

* Indskrivningerne er gået lidt ned, selvom gebyret er sat op. Der er generelt færre i Danmark der 

træner schæfer i foreningsregi, så det er en generel problematik for alle kredse.  

* Vi har haft flere til prøve end sidste år, og resultatet er nogenlunde som sidste år  

* Trænerudgifter er nogenlunde det samme  

* To nye pistoler er købt, dette giver lidt mere udgift end sidst på materialer  

* Vi har sparet på både el og græsslåning (på grund af vejret)  

* Møder er kredsudvalgsmøder og bestyrelsesmøder  

* Arrangementer er træningsafslutninger, blomster til fødselsdage og lignende  

* Vores opsparing er fordelt på investeringsbeviser og penge i banken.  

* Der er en smule skyldige omkostninger. Mest pga. gavekort der er og skal uddeles.  

 

Britta spurgte til sidst, om der var nogen, der havde spørgsmål. Det var der ikke. 

Til slut blev det oplyst, at kredsens revisor Pia L. Jørgensen, har godkendt og underskrevet regnskabet. 

René sluttede af med, at meddele at Britta har ansvarsfrihed i forhold til regnskabet. 



 

5. Indkomne Forslag 

Der var ingen indkomne forslag 

 

6. Valg 

 

a) Valg af formand – Konstitueret formand Henrik Lunnsgård stillede op 

Henrik blev valgt - uden modkandidater 

 

b) Valg af Næstformand for 1 år – Konstitueret næstformand Vibeke Lintz Jørgensen stillede op 

Vibeke blev valgt - uden modkandidater 

      

c) Valg af bestyrelsesmedlem – Konstitueret bestyrelsesmedlem Laila Jørgensen stillede op 

Laila blev valgt uden modkandidater 

      

d) Valg af 2 suppleanter til kredsbestyrelsen 

Michael Overgaard og Yvonne Beicker meldte sig, René spurgte om hvem af dem, der skulle være henholdsvis 

1. og 2. suppleant, og Yvonne foreslog Michael som 1. suppleant. Begge blev valgt. 

      

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. René spurgte om der var nogen, der ønskede at 

repræsentere kredsen. 

Henrik Lunnsgård og Laila Jørgensen meldte sig, Per Jørgensen blev opfordret til at melde sig, og sagde ja. 

Renè foreslog derefter, at der blev valgt nogen som reserve og Michael Overgaard samt Christina Hald meldte 

sig, begge blev valgt. 

 

7. Eventuelt 

Bent Klosterman - foreslog at kredsen får en hjertestarter, Henrik Lunnsgård svarede, at bestyrelsen har haft 

punktet oppe tidligere, men har fravalgt dette. Henrik forklarede herefter overvejelserne, som bl.a. drejer sig om 

økonomien samt de vilkår der er ved at have en hjertestarter. 

Der var snak frem og tilbage om vilkårene. Hvis man skal have økonomisk tilskud, skal hjertestarteren sidde 

udvendigt/være tilgængelig døgnet rundt, og der er forskellige krav til dette bl.a. adgang til strøm. Bestyrelsen 

tager spørgsmålet op igen. 

Der var snak frem og tilbage om, brugen af hjertestarter samt førstehjælp ved hjertestop. 

Per Jørgensen - sagde vi evt. kunne få hjælp til et førstehjælpekursus via hans arbejde. 

René – sagde, at der også er en mulighed for, at hjertestarteren kan sidde hos en af vores naboer, så den ikke er 

så udsat for hærværk. 

Malene Ratgen - der findes en app, hvor man kan se hvor der er en hjertestarter. 

Renè - fortalte en relevant historie, om en mand der faldt om af hjertestop. 

 

Per Jørgensen – spurgte i forbindelse med et referat fra et opdrættermøde, hvor der står, at man vil trække lod 

om hvad dommerne på HAS skal dømme næste år, om hvad kredsens holdning til dette er.  

Henrik - Bestyrelsen har ikke haft mulighed for at drøfte det endnu, så vi har ingen holdning pt. 

René - forklarede hvad baggrunden til ændringen er. 

 

Christina Hald – opfordrer til, at kredsen sætter fokus på, at få flere nye hundeførere til, at få lyst til at stille 

hund til skuerne f.eks. ved, at få nye hvalpeejere til, at komme til ringtræning, og ikke mindst vejlede dem og 

forklare, hvad det hele drejer sig om. 

 



René – vendte tilbage til emnet om, hvad dommerne skal dømme på HAS, og uddybede baggrunden for 

ændring yderligere. 

Henrik sagde igen, at bestyrelsen vil drøfte emnet på et møde, og finde vores holdning der. 

 

Henrik – svarer på spørgsmålet fra Christina Hald, at vi allerede har fokus på, at få flere medlemmer til at 

deltage i de forskellige tilbud vi har. 

Janni Ysbæk-Nielsen - opfordrede til, at man ser på kalenderen på hjemmesiden, så man opdager de mange 

spændende tilbud vi har i kredsen. 

 

Da der ikke var mere under eventuelt afsluttede René generalforsamlingen, takkede for god ro og orden, og 

gav ordet til Henrik. 

 

Henrik startede med at takke den afgående formand Stig Christensen, som desværre var fraværende, 

for hans store indsats for kredsen: 

”Da Lisbeth dog til Fyn tog du tøjlerne og formåede både at holde fast i de gode gamle traditioner 

samtidig med at der også blev indført nye ting. Tak for det! 

Derefter takkede Henrik Vibeke Gjerstrup, som er stoppet som bestyrelsesmedlem, både for indsatsen i 

bestyrelsen og de øvrige aktiviteter i kredsen. 

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

Herefter gik vi over til den uformelle del af aftenen. 

 

Henrik startede med at uddele jubilæumsnåle (Dem der ikke var til stede får tilsendt jubilæumsnålen). 

 

Der var hele to med 40 års jubilæum, det var: 

Rene Jørgensen 

Jens Chr. Lauritsen  

 

25 års jubilæum 

Vibeke Lintz Jørgensen  

 

10 års jubilæum 

Janni Ysbæk-Nielsen  

Sussie Mandrup Johansen  

Frederikke Salto  

Niels Jørgen Pedersen  

Søren Felby  

 

Henrik gik derefter over til uddeling af kredsens Pris, og startede med at sige, at alle de frivillige i kredsen 

egentlig fortjener en pris.  

Henrik holdt så en lille tale om, hvilke krav der er til, at modtage kredsens pris. Han nævnte mange forskellige 

krav, der kunne være men, at der er i virkeligheden ikke er en regel. Det er f.eks. godt kammeratskab, 

tålmodighed, antal timer i kredsen, opgaveløsning, bidrager til fællesskab, giver skulderklap, giver altid en 

hånd med. 

I år går kredsens pris til Herdis Pedersen, som i det forløbne år igen har vist et særligt stort engagement i 

kredsen ved at være til stede alle vegne, som træner, som medlem af kredsudvalget, som altmuligmand/kvinde, 

og bare tager sig af alt og alle. 

Der blev klappet længe af Herdis!! 

 

Henrik takkende Herefter Dorthe Sørensen, som har været medlem af kredsudvalget, men trådte ud i år. 

 

  

 



Herefter gav Henrik ordet til Janni Ysbæk-Nielsen og Laila Jørgensen, som stod for: 

 

Præmiering af ”årets hund”. 

Personer/hunde og deres placeringer fremgår af kredsudvalgsformandens beretning.  

De der var til stede fik overrakt et gavekort til kredsen. 

 

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) 

 

Janni som stod for at uddele prisen, opfordrede alle medlemmer til at fortælle hende de sjove/skæve historier i 

årets løb. Der er masser af sjove episoder, men man har det jo med at glemme dem, når tiden går. 

I år gik prisen til vores nye formand Henrik Lunnsgård ☺, som hele 2 gange i året har gjort sig fortjent til 

prisen. Især den ene gang, hvor han viste sin hund, hvor bolden lå i kanten af banen, lige inden han startede på 

sin prøve. Hunden viste hvilken fin hukommelse den har, ved at hente bolden midt i prøven  Men det går jo 

bare ikke Henrik, så I skal til prøve igen ☺ OG… Henrik glæder sig allerede til en ny sæson på færdselsholdet 
☺ 

 

Hermed sluttede en rigtig god aften. 


