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Velkomst Henrik Lunnsgård byder velkommen og roser det store fremmøde. 
 

1. Valg af dirigent Rene Jørgensen bliver forslået af bestyrelsen og bliver valgt 
 
Dirigenten spørger til om der er en referent til stede. Michael 
Overgaard er referent. 
 
Dirigenten konkluderer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 
Der bliver spurgt ind til om der er indsigelser imod den dagsorden 
der er sendt ud. Det er der ikke. 
 
Der er på dagen 41 stemmeberettigede til stede. 

2. Valg af 
stemmetællere 

Anna-Jane Burchardt og Jacob Eriksen er stemmetællere. 

3. Formandens 
beretning 

Formandens beretning fremlægges til godkendelse. Beretningen 
bliver godkendt. 

4. Fremlæggelse af 
regnskab og 
meddelelse om 
ansvarsfrihed 

Regnskabet bliver gennemgået af kassereren. Regnskabet bliver 
godkendt. 
 
Der var spørgsmål om anskaffelser til træning. I denne post ligger 
udgift til stik for at kunne se mobiloptaget træningsvideoer på 
fjernsynet. 
 
Der var spørgsmål til posten udgifter til dommere, da denne næsten 
er på størrelse med året før trods Corona nedlukningen. Britta 
orienterede om at ikke alle dommere koster det samme.  I posten 
ligger også udgiften til SV for udenlandsk dommer, som endnu ikke 
er blevet refunderet. 

5. Indkomne forslag Ingen 

6. Valg a. Valg af Kredsformand. Henrik Lunnsgård genopstiller ikke. 
Christina Hald stiller op som formand. Christina bliver valgt 
som formand for en 2. årig periode. 

 
b. Valg af bestyrelsesmedlem. Svend Burchardt melder ud at 

han ikke genopstiller alligevel. Janni Ysbæk stiller op og bliver 
valgt.  
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c. Valg af suppleanter. Niels Errendal og Britta Thomsen stiller 
op. De bliver valgt for en 1. årig periode. 
 
Vibeke Lintz vælger at trække sig som næstformand da hun 
ser dette ”kampvalg” som en generel mistillid til den siddende 
bestyrelsen. I de 28 år hun har været med har der aldrig 
været kampvalg. 
Michael Overgaard vælger at trække sig som sekretær af 
samme grund som Vibeke. 
Christina siger at det er et ønske om et retningsskifte og de 
primære områder som blev nævnt er opgaver, som KU havde 
som ansvarsområde. 
Henrik spørger derfor ind til hvorfor man ikke har gjort noget 
ved det da man sad i KU og havde indflydelse. Det svarede 
Christina ikke på. 
Christina uddyber med at man ønsker en bredere kreds med 
forskellige og flere udvalg. 
 
Der skal derfor vælges en ny næstformand. Janni stiller op 
som næstformand og bliver valgt for en 1. årig periode. 
 
Anja Waldstrøm bliver forslået som bestyrelsesmedlem. Hun 
bliver valgt for en 2. årig periode. 
 
Pernille Dohlmann stiller op som sekretær. Hun bliver valgt 
for en 1. årig periode  
 

d. Valg af revisor og revisorsuppleant. Britta Thomsen stiller op 
som revisor og bliver valgt. 
Anne Dyhr stiller op som revisorsuppleant og bliver valgt. 
 

e. Valg af repræsentanter til Repræsentantskabsmødet. Henrik 
tilbyder sig som 1. repræsentant. 
Janni som 2. repræsentant.  
Christina som 3. repræsentant. 
Anna-Jane er 1. suppleant. 
Dorthe Sørensen er 2. suppleant 
 

7. Evt. Dorthe Sørensen vil gerne have noget info angående de udvalg som 
den nye bestyrelse ønsker. Christina svarer at de bl.a. ønsker: BHU 
fortsætter. Uddannelsesudvalg, arrangementsudvalg, finansudvalg 
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(til bl.a. at indhente sponsorater. De skal også booste salget af 
materialer) 
 
Dorthe kunne godt tænke sig noget mere OBS på køkkenet. 
Ligeledes siger hun at hun glæder sig til at se en masse til        
arbejdsdagen da vi jo er så mange samlet.   
 
 
Christina vil involvere medlemmerne mere og danne udvalg. 
Dorthe spørger hvorfor det ikke blev gjort da man sad i KU og netop 
havde mulighed for at gennemføre mange af de nævnte tiltag. Det 
svarer Christina ikke på. 
 
 
Dorthe nævner at det erfaringsmæssigt er svært at finde mennesker 
i kredsen der vil gøre et stykke arbejde. 
 
Helle spørger til planerne for et nyt klubhus. 
Henrik fortæller at der ligger en ansøgning i kommunen, som 
udover nyt klubhus indeholder ansøgning til vand, kloakering og lys. 
 
Helle spørger ind til om der kan blive tale om udvidet træningstider. 
Henrik informerer om at der tidligere er søgt, men det blev en 
afvisning fra kommunen.  
 
Britta spørger ind til om det kunne være muligt at finde en anden 
træningslads. 
Kommunen er tidligere blevet spurgt om dette, men der er ingen 
jord tilbage i kommunen da der generelt bliver udbygget overalt. 
 
Janni spørger til hvordan den nye bestyrelse overtager. 
Henrik informerer om at der er en mappe vedrørende ansøgningen 
til kommunen, som selvfølgelig overdrages. 
 
Christina informerer om at hun ikke ønsker at skabe dårlig 
stemning. Christina inviterede til et møde hvor der kunne ske en 
overdragelse. Dette forslag blev taget imod fra Henrik. 
 
Jacob Eriksen siger at han er der for at træne sin hund og hygge sig 
med det. Og det skal man huske. Det er det handler om. 
 
Henrik siger tak for samarbejdet med bestyrelsen. 
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Tak til det tidligere KU: Anne, Christina, Janni og Pernille. De 
modtager en flaske vin. 
 
Årsnåle: 
Knud Andersen 40 år 
Jannie Paustian 25 år 
Niels Errendal 10 år 
Jan Wegener 10 år 
 
Der blev ikke uddelt årets mand/kvinde, da bestyrelsen i dette 
Corona år med begrænset aktivitet ikke kunne finde et oplagt valg. 
 
Der blev heller ikke som traditionelt delt pokaler ud for bedrifterne i 
kredsen. 
 
Dirigentens godkendelse: 

 


