
Referat 
Generalforsamling i Kreds 55 – Furesø 

29. januar 2020 
 
Formanden Henrik Lunnsgård bød velkommen til generalforsamlingen, og indledte med et minuts 
stilhed for at mindes vores medlem Frederikke Salto, der gik bort i 2019. 
 
 
1. Valg af dirigent 
Formanden foreslog, at vi valgte René Jørgensen, som blev enstemmigt valgt. 
René takkede for valget, og spurgte om der var en referent til stede. Anne Dyhr var referent.  
René spurgte derefter, om der var nogen, der havde noget at indvende imod dagsordenen, som har 
været sendt ud som mail og lagt på hjemmesiden samt på Facebook, der var ingen indvendinger. 
 
Der var sat et ekstra punkt på dagsordenen efter udsendelse, da ”punkt h - eventuelt” manglede. 
Ingen havde indsigelser imod dette. 
 
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og, at der var 29 
stemmeberettigede til stede. 
 
 
2. Valg af stemmetællere 
Der skulle herefter findes 2 stemmetællere, og René foreslog Helle Ditlefsen og Karina Lunnsgård, 
som begge sagde ja, og blev enstemmigt valgt. 
 
 
3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse 
Beretningen har været lagt på hjemmesiden, på Facebook og sendt til medlemmerne som nyhedsbrev. 
Dirigenten spurgte om alle havde læst beretningen igennem, eller om den skulle læses højt. Det var 
der ikke behov for, og Dirigenten spurgte derefter, om der var nogle spørgsmål. 
 
Helle Ditlefsen - spurgte hvilke konkrete tilbud, bestyrelsen har under overvejelse, under henvisning 
til punktet i beretningen vedrørende træningstilbud til medlemmerne. Hvordan vil vi sikre, at der er 
tilbud til hundeførere på alle niveauer og at vi kan tiltrække folk fremover? 
 
Formanden svarede: Ja, vi har nogle visioner og forpligtelser.  
Der er konstruktive løsninger for tilbud til alle, også IGP-hunde. Bestyrelsen arbejder sammen med 
kredsudvalget for at få inspiration. Det kan også være, at vi holder nogle temadage, så vi mødes på 
tværs af hold og hundealder. Det kan både være kredsens egne trænere og nogle udefra. 
Vi skal også prøve på at fortælle folk, at det ikke er farligt at gå til prøve. 
  
Christina Hald: Spurgte om der skal der være et IGP hold? 
Formanden svarede: Der skal eventuelt være andre tilbud i stedet.  
 
Christina Hald - Jeg har foreslået kredsudvalgets formand, at lave en foreningsaften, hvor vi kunne 
komme med input til sammensætning af træning. Vi vil gerne have flere til at gå til prøver, hvordan 
vi får det, er vi nødt til at finde løsningen på i fællesskab. 
 
Formanden svarede: Det synes jeg lyder som en rigtig god ide. 
 
Dirigenten gjorde herefter opmærksom på, at disse spørgsmål hører til under eventuelt og nævnte, at 
han selv synes, at der er for få prøver aflagt i forhold til vores medlemsantal. 
 



Dirigenten spurgte herefter om, der var andre spørgsmål. Det var der ikke, og beretningen blev 
godkendt med klapsalver. 
 
 
4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, og meddelelse af 
ansvarsfrihed 
 
Kassereren gennemgik udvalgte punkter i regnskabet: 
 

- Overskuddet er næsten det samme som sidste år (100 kr. difference). 
- Regnskabet viser, at vi har gode indtægter på prøver/avlskåringer (9.000 kr. af posten er 

avlskåringer). 
- Vi har haft flere til indskrivning i 2019 end i 2018, men generelt falder antallet af tilmeldte, 

der også er medlemmer af Hovedklubben. 
- Juleskuet var der mange, der knoklede for at holde, og det gav et resultat på 5.500 kr. i 

overskud. 
- Vores køkken har givet 8.000 kr. i overskud. 
- Materialesalg, styret af Stig Christensen har givet 6.000 kr. i overskud. 
- Udbytte fra værdipapirer: Udbyttet er faldet lidt i år for samme papirer. 
- Udgifter til trænere omfatter: Vand/sodavand til trænere efter træning + træner udefra til IGP-

holdet. 
- I 2018 købte vi pistoler og dem betalte vi licens for. Posten er derfor lidt mindre end sidste år. 
- Vi har betalt 20.000 kr. til skuer og avlskåringer. 
- Træningsplads og klubhus har kostet 13.300 kr. (strøm og lidt anskaffelser). Stigningen ligger 

mest på strømforbrug. 
- Vedligeholdelse af pladsen har kostet 22.000 kr. Stigningen i forhold til 2018 skyldes primært 

græsslåning. Da 2018 var ekstremt tør blev der stort set ikke slået græs det år. Punktet 
indeholder også småmaterialer til arbejdsdagen. 

- Ialt har plads + klubhus kostet 35.000 kr. 
- Møder osv. udgør bestyrelses-, kredsudvalgs- og fællesmøder samt de arrangementer kredsen 

betaler. 
- Samlet set giver det 11.000 kr. i overskud – vi konsoliderer os derfor lidt. 
- Status på formue – gennemgang af hvordan er vores investeringer fordelt. 
- Tilgodehavender per nytår: Vi har haft nogle udeståender på juleskuet. 
- Kontant beholdning per nytår: Indbetalinger for deltagelse i juleskue. 
- Skyldige omkostninger: Relaterer sig mest til juleskuet og der er også afsat beløb til de 

gavekort, kredsen har udskrevet som gaver. 
 
Regnskabet er revideret af Pia Lomholt Jørgensen og fundet korrekt. 
 
Kassereren spurgte herefter om der var spørgsmål til regnskabet: 
 
Spørgsmål fra Michael Overgaard: Punktet med arrangementer mv., hvorfor er den så meget dyrere 
end sidste år? 
Svar fra kassereren - Mange har fået buketter i løbet af året, gaver til runde fødselsdage og gaver til 
køkken. Generelt er repræsentation højere end vanligt. Vi fik også i 2019 sandwich til 
generalforsamlingen for første gang. Der er afholdt aftenarrangement for de frivillige. Det er dog 
ikke en post, der er markant dyrere end sidste år. Kredsen gav endvidere morgenmad på HAS og 
betalte til et telt, og det gjorde de ikke i 2018. 
 
Da der ikke var flere spørgsmål til regnskabet, blev det sat til godkendelse, og blev godkendt uden 
anmærkninger og med ansvarsfraskrivelse. 



 
 
5. Indkomne Forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
 
6. Valg 
 
a) Valg af Næstformand – Næstformand Vibeke Lintz Jørgensen genopstillede og dirigenten spurgte om der 
var andre der kunne tænke sig posten.  Det var der ikke, og Vibeke blev enstemmigt genvalgt som 
næstformand. 
      
b) Valg af kasserer – Britta Thomsen genopstillede ikke - Yvonne Beicker stillede op. Der var ikke andre 
kandidater til posten, og Yvonne blev enstemmigt valgt. 
 
c) Valg af sekretær – Anne Dyhr genopstillede ikke - Michael Overgaard stillede op. Der var ikke andre 
kandidater, og Michael blev enstemmigt valgt. 
 
d) Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år - Laila Jørgensen udtræder af bestyrelsen – Svend Burchardt stillede 
op, der var ikke andre kandidater, og Svend blev enstemmigt valgt. 
      
e) Valg af 2 suppleanter til kredsbestyrelsen - Kim Jørgensen og Christina Hald stillede op. Der var ikke 
andre kandidater. De blev begge valgt, og Dirigenten gjorde opmærksom på, at det skulle afgøres, hvem der var 
henholdsvis 1. og 2. suppleant. Formanden foreslog herefter, at Kim var 1. og Christina 2. suppleant. Det blev 
enstemmigt vedtaget. 
 
f) Valg af revisor og revisorsuppleant 
Revisor. 
Bestyrelsen foreslog Britta Thomsen, som ikke er kasserer mere, men gerne vil være revisor. Britta blev 
enstemmigt valgt. 
 
Revisorsuppleant. 
Bestyrelsen foreslog Janni Ysbæk-Nielsen, som stadig gerne ville være revisorsuppleant. Janni blev enstemmigt 
valgt. 
  
g) Valg af kredsrepræsentanter til repræsentantskabsmødet 
Kredsens har i år ret til 3 stemmeberettigede repræsentanter.  
Formand Henrik Lunnsgård sagde, at han gerne vil deltage. 
Helle Ditlefsen - spurgte hvad det indebar. Formanden forklarede, at man repræsenterer kredsen på mødet, og 
har ret til at udtale sig på talerstolen.  
Per Jørgensen og Michael Overgaard meldte sig også som deltagere.  
Dirigenten forklarede, at der også skal være en reserve, og spurgte om nogen gerne ville være det.  
Vibeke Lintz Jørgensen meldte sig. 
Helle Ditlefsen spurgte om, der er nogle visioner for kredsen, som skal frem på mødet – det var der ikke. 
René Jørgensen forklarede herefter, at 97% af deltagerne ikke siger noget til Repræsentantskabsmødet.  
Alle, der havde meldt sig, blev valgt. 
 
Dirigenten afsluttede herefter punktet. 
 



 
7. Eventuelt 
Under eventuelt blev følgende emner diskuteret: 

- Formanden informerede om, at kredsen på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i 2019, bakkede 
op om arbejdsro til hovedbestyrelsen. 

- Diskussion af hvorvidt det kunne være en mulighed at ændre stemmebetingelserne til hovedbestyrelsen 
så alle medlemmer stemte i en urafstemning. Det har tidligere været drøftet i hovedklubben men er 
hidtil ikke blevet vedtaget. Generelt vil man gerne have flere til at deltage aktivt både i hovedklubben 
og kredsene. 

- Der blev udtrykt ros for, at det nu er muligt at træne på hverdagsaftener. 
- Forslag om plan for uddannelse af flere trænere. Det er kredsudvalgets opgave at holde øje med hvad 

der er brug for af træneruddannelse og bestyrelsen står for økonomien. Der bliver givet støtte så både 
trænere og figuranter bliver uddannet/videreuddannet. 

- Diskussion om hvorvidt vores juleskue var et kredsudvalgs- eller bestyrelsesarrangement. Det er som 
udgangspunkt kredsudvalgets opgave at arrangere skuer men eftersom det er er stort arbejde hjælpes vi 
ad. 

- Der blev spurgt til de ændrede tilskudsregler for at gå på IGP-holdet med træner udefra og det affødte 
en længere diskussion, hvoraf det fremgik at nogle deltagere på holdet er utilfredse med den nye pris og 
synes den er for høj, i forhold til hvad man får for det. Baggrunden er at det er mange penge kredsen, de 
sidste sæsoner, har givet ud til relativt få hundeførere og bestyrelsen vil hellere fordele midlerne til 
flere. Det er i øvrigt en dialog der foregår løbende mellem kredsudvalget og bestyrelsen. I vurderingen 
indgår også at der på IGP-holdet går flere trænere som efterfølgende kan give deres læring videre til 
andre hold. 

- Kommentar om at vi i vores ret store kreds har et ansvar for at afholde forskellige arrangementer, som 
blandt andet skuer og mix-match. F.eks. var vores juleskue en succes og alt vi gør med schæferhunde er 
god reklame i både by og skov. 

 
Formanden takkede herefter for den livlige debat, og syntes, der er basis for gode dialoger fremad. 
Bestyrelsen har noteret ønsket om en medlemsaften, det er altid godt at tage tingene op til vurdering 
og se, om vi kan gøre det på en anden måde.  
 
Dirigenten konstaterede at vi var nået til slutningen af generalforsamlingen og takkede for god ro og 
orden. 
 
Formanden takkede herefter dirigenten for god styring af generalforsamlingen. 
 
Herefter takkede formanden kredsudvalget for indsatsen i løbet af året, samt Herdis, som nu ikke er i 
Kredsudvalget mere, men stadig gerne vil lave alt det arbejde, hun plejer.  
Tak til Linda A. Wind, som også er trådt ud af kredsudvalget, Linda var ikke til stede. 
Laila Jørgensen, blev takket for indsatsen både i kredsudvalget og bestyrelsen. 
Britta Thomsen, blev takket for indsatsen som kasserer. 
Anne Dyhr, blev takket for indsatsen som sekretær og 
Pia Lomholt Jørgensen, for indsatsen som revisor. 
 
Uddeling af kredsens pris. 
Herefter gik formanden over til overrækkelse af kredsens pris, der er en tradition, der går mange år 
tilbage. Kredsen består udelukkende af frivillige, som gør en stor indsats, og her anerkender vi, at en 
enkelt har gjort noget godt for kredsen. Det er en unik pris uden begrænsninger.  
 
I år går prisen til Britta Thomsen, som i mange år har været en god klubkammerat og taget sig af kredsens 
regnskab. 



 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Herefter fik kredsudvalget ordet, og vi gik over til den uformelle del af aftenen. 
 
Præmiering af ”Årets hund” 
Årets hund præmierne går til de hunde, som i løbet af året, har opnået flest point ved deltagelse på skuer og til 
prøver/konkurrencer. Janni Ysbæk-Nielsen og Pernille Dohlmann stod for uddeling af præmierne. 
 
Personer/hunde og deres placeringer fremgår af kredsudvalgets beretning. De, der var til stede, fik overrakt 
gavekort til brug i kredsen. Bedste sporhund og bedste lydighedshund fik en ”guld” schæferhund. 
 
Uddeling af BHU-prisen (Også kaldet BHUUUUU-Prisen), som man kan nomineres til, hvis man i løbet af 
året er ufrivillig sjov, uheldig eller fjollet J (altid kærligt ment). 
 
Janni stod for uddelingen 
Nu kommer det spændende…………. 
Der var rigtig mange kandidater i år. Janni har fået ”noget” på mange, som har kvajet sig, og nogen går faktisk 
igen flere gange.  
 
Der var rigtig mange sjove, men vinderen af prisen gik til Tina Hassenkam: 
Under planlægning af Triatlon, hvor flere var samlet udenfor klubhuset, tog Tina brillerne op af lommen  
for at se på sine notater, men kunne ikke forstå, hvorfor brillerne blev ved med at være så uklare. Efter at have 
pusset brillerne mange gange, viste det det sig, at brillerne i lommen havde fået en Gajol klistret fast på det ene 
glas!!!  
 
 
Dirigentens godkendelse: 


