Schæferhundeklubben, Kreds 11, Randers

Referat af

Kredsgeneralforsamling
Afholdt i Schæferhundeklubben, Kreds 11, Randers, onsdag den 5. februar 2020 kl.
19.00 med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Valg af 2 stemmetællere
Kredsformandens beretning
Kredskassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og
meddelelse af ansvarsfrihed
5. Indkomne forslag
6. Valg: På valg er følgende
a. Næstformand (Henrik Wittrup)
b. Kasserer (Mona Bech Sørensen)
c. Sekretær (Gitte Skotland)
d. 2 suppleanter
e. Revisor
f. Revisor suppleant
g. 2 medlemmer til repræsentantskabet
7. Eventuelt.

Formanden, Tommy Sørensen indledte mødet med uddeling af årsnåle til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ulla Kristensen – 10 år
Gunnar Dahl – 10 år (ikke tilstede)
Jill Holtum Rasmussen - 10 år
Sigfred Madsen – 10 år
Lone Hammer Sørensen – 10 år (ikke tilstede)
Helle H. Hansen – 25 år (ikke tilstede)
Connie Guldberg Christiansen – 25 år
Jørgen Thomsen – 25 år

De 3 sidstnævnte modtog udover nålen en erkendtlighed fra Kredsen.
Dernæst blev uddelt årspokaler for bedste prøver taget i kredsen.
1.
2.
3.
4.

Bedste
Bedste
Bedste
Bedste

Begynder B 2019, Natalia Hedevang m/Abardi G-Sif, 96 point
IGP3 2019, Christina Neubert m/Weedfald Basra, 260 point
IFH2 2019, Pia Sørensen m/Kochen’s Naomi, 96 point
IFHV 2019, Jill Holtum Rasmussen m/Peer-Otzberg Guzzi, 94 point
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AD 1: Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Claus Sørensen som dirigent. Claus modtag valget og erklærede
generalforsamlingen lovligt indvarslet via Facebook og kredsens hjemmeside og med
33 fremmødte stemmeberettigede medlemmer var generalforsamlingen
beslutningsdygtig.

AD 2: Valg af stemmetællere:
Ole Hansen og Irene Thygesen blev valgt.

AD 3: Kredsformandens beretning:
Ved årsskiftet var vi 95 medlemmer i kredsen.
Igen i år har vi haft stor aktivitet på træningspladsen og afviklet årets arrangementer
med god støtte fra kredsens medlemmer, og det er mit indtryk, at vi har en klub med
god harmoni og meget positiv stemning.
Vor sommerfest blev, som vanligt, en særdeles hyggelig aften med trængsel omkring
grillen. Desværre måtte vi aflyse årsfesten for første gang i vor historie på grund af
ringe tilmelding.
Den store aktivitet på træningspladsen, kunne jeg godt tænke mig, at vi også fik ind i
klubhuset. Deri ligger også en stor del af vor sociale samvær, så kom ind i varmen og
få snakket og udvekslet hunde erfaringer.
Som I vil kunne se, har vi afholdt flere bestyrelsesmøder i 2019, og dermed
informeret bedre end i 2018, og den stil vil vi naturligvis fortsætte i år. Der har været
et særdeles godt samarbejde i bestyrelsen, som alle skal have len stor tak for det
arbejde, som er lagt i kredsen.
Der er igennem nogle år brugt megen tid på at snakke om renoveringen af den store
træningsplads. Vi er nu kommet i mål, takket være flere medlemmers store arbejde
og gode bidrag fra sponsorer. Mon ikke Henrik her vil knytte et par kommentarer.
Igen i år vil jeg opfordre til at medlemmerne bakker op om bestyrelse og udvalg, så vi
kan fortsætte de gode takter. De gør alle et stort stykke frivilligt arbejde, som jeg er
meget taknemmelig for.
Kompetente instruktører og udvalg er grundlaget for, at vi kan tiltrække og fastholde
kredsens medlemmer og kursister.
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Kredsformandens beretning fortsat ved ARK. Mona Sørensen:
I 2019 startede vi med ringtræning den 12/3 og kørte frem til HAS, hvorefter der blev
holdt en lille pause. Vi startede ringtræning op igen den 3/9 og sluttede den 19/11, i
alt 32 ringtrænings aftener med blandet tilslutning. Stor tak til Joel, som har ydet en
stor indsats. Vi prøvede med fællesspisning efter ringtræning, men deltagelsen var
ikke stor, så vi stoppede dette.
Den 6/10 afholdt vi Kombi-skue med dommerne Poul Meincke og Svend Erik
Lundkvist. Vi måtte kæmpe for tilmeldingerne og det blev til 30 hvalpe og 28 voksne
hunde. Mange kredse aflyste skuer eller gennemførte med få deltagende hunde, så vi
var tilfredse med tilslutningen. Thorkild Bech har lavet fotoalbum og video og
resultater fra dagen, kan ses på kredsens hjemmeside.
Tak til alle skuehjælpere.
Kårede hunde i Kreds 11 i 2019:
•
•
•
•
•

13/4 – Nørrehedens Diba. Ejere Klaus Jensen og Lene Hymøller
11/5 – Weedfald Basra livstidskåret. Ejer Christina Neubert
12/10 – Team Marlboro Parco livstidskåret. Ejer Ole Hansen
12/10 – Bøgilds Hera. Ejer Nina Gamby
15/12 Mongrif Hummer. Ejere Niels Bach Jensen og Rikke Ballegaard

Tillykke til alle.
6 styk Kreds 11 hunde deltog på HAS 2019:
•
•
•
•
•
•
•

Overgangsklasse hanner: Rio De Janeiro, SG 5. Ejer Claus Sørensen
Unghundeklasse tæver: SG2, Rapi Nala. Ejer John Busse og Rainer Laursen
Unghundeklasse tæver: Mongrif Isaya, SG 12. Ejer Niels Bach Jensen
Yngsteklasse hanner: Mongrif Kashmir, SG 9. Ejer René Nielsen
Yngsteklasse tæver: Team Marlboro Emma, SG 4. Ejer Poul Meincke
9-12 mdr. tæver: Tatoo von Ducati, SL 5. Ejer Susanne Jepsen
9-12 mdr. hanner LS: Mongrif Legacy, Årsvinder HAS – Sverige og Holland. Ejer
Torben Jepsen

Tillykke med resultaterne.
Stor tak til A-udvalget og kredsens mange hjælpere samt vores sponsorer.
Kredsformandens beretning fortsat ved BRK. Henrik Wittrup:
I 2019 havde vi prøve den 21. april. Der var 15 deltagere, som alle lavede en flot
prøve, men der var svære udfordringer på sporet. Vi havde også en prøve den 17.
november med deltagelse af 6 hunde/hundeførere. Jeg kunne godt have ønsket lidt
flere tilmeldinger. Der var 2, der gik lydighedsprogrammer, resten var sporprøver.
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Den 29. juni afholdt vi sporkursus med Liselotte og Jill, som begge har deltaget ved
VM i spor. Liselotte vandt VM i 2019. Der var rigtig god tilslutning til dette
arrangement.
Den 31. august havde vi kursus i Rally med 12 deltagere.
Arbejdsdagene i 2019-2020 har været og vil stadig være præget at arbejde på den
nye store bane. Der er lavet lys, sat nye skjul op og vi er nået i mål med projektet.
Stor tak til alle, som har givet en hånd med.
Efter sommerferien startede vi op med spor igen og der kunne vi måske godt have
ønsket os, at der var mødt lidt flere op.
Sidste lørdag i hver måned vil blive fast spordag. Der vil således ikke være almindelig
træning. Vi prøver dette i første halvår af 2020 og bliver der god tilslutning, vil det
også blive aktuelt i anden halvår. Start den 29. februar.
Da Benny Kyed har valgt at stoppe som instruktør, vil jeg prøve af finde en løsning på
en IGP-træner. Evt. en, der træder til i starten som hjælpetræner.
Den første prøve i 2020 bliver den 17. maj med Vivi Gilsager som dommer.
Til slut vil jeg takke instruktører og figuranter for det store stykke arbejde, der bliver
gjort.
Formandens beretning godkendt uden bemærkninger.

AD 4: Kredskasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab:
Det reviderede driftsregnskab for perioden 1. januar 2019 til og med 31. december
2019 var udleveret i kopi til alle fremmødte.
Kasserer, Mona Sørensen, gennemgik regnskabet og det konkluderes, at
køkkenregnskabet var knapt så godt som forrige år.
Regnskabet godkendt uden anmærkninger.

AD 5: Indkomne forslag:
Ingen indkomne forlag.

AD 6: Valg:
a. Næstformand, Henrik Wittrup, genvalgt
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b.
c.
d.
e.
f.
g.

Kasserer, Mona Bech Sørensen, genvalgt.
Sekretær, Gitte Skotland, genvalgt (fuldmagt)
Suppleanter: Natalie Hedevang og Christina Neubert -begge modtog valg.
Revisor Poul Meineche, genvalgt
Revisor Suppleant Inge Madsen, genvalgt (fuldmagt)
Repræsentantskabs medlemmer – valgt blev Tommy Sørensen og Mona Bech
Sørensen

AD 7: Eventuelt:
John Busse efterlyser flere medlemsmøder og foreslår medlemsmøder mindst én
gang pr. kvartal.
Tommy Sørensen synes ikke det er nogen god idé. Der skal være noget at holde
møde om.
John Busse mener at det kunne være en god idé – ikke mindst for sammenholdet i
klubben med en aften hvor mange mødes.
Kent Kjerp støtter op om forslaget.
Tommy Sørensen oplyser, at bestyrelsen vil tage det til efterretning.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent, Claus Sørensen

Formand Tommy Sørensen
/TSJ
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