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Referat af  

 

Kredsgeneralforsamling 

Afholdt i Schæferhundeklubben, Kreds 11, Randers, onsdag den 6. februar 2019 kl. 

19.00 med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af 2 stemmetællere 

3. Kredsformandens beretning 

4. Kredskassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og 

meddelelse af ansvarsfrihed 

5. Indkomne forslag 

6. Valg: På valg er følgende 

a. Formand (Tommy Sørensen) 

b. Næstformand (1 år, Henrik Wittrup) 

c. Bestyrelsesmedlem (Niels Bach Jensen) 

d. 2 suppleanter 

e. Revisor 

f. Revisor suppleant 

g. 2 medlemmer til repræsentantskabet 

7. Eventuelt. 

 

Formanden, Tommy Sørensen indledte mødet med minde omkring 3 afdøde 

medlemmer, Vivi Jacobsen, Egon Christensen og Anne Sesse Schrøder. 

Der blev afholdt 1 minuts stilhed til ære for deres minde. 

 

Formanden uddelte dernæst jubilæumsnåle til følgende: 

1. Anette Kragelund Korsgaard – 10 år 

2. Peter Karlsen – 10 år 

3. Pia Sørensen – 25 år 

4. Hanne Sibbernsen – 40 år 

5. Christian Heidum – 50 år 

6. Poul Meinecke – 50 år 

De 4 sidstnævnte modtog udover nålen en erkendtlighed fra Kredsen. 
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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 

28 fremmødte stemmeberettigede medlemmer var generalforsamlingen 

beslutningsdygtig. 

 

AD 2: Valg af stemmetællere: 

Anette Kragelund Korsgaard og Joel Olesen blev valgt. 

 

AD 3: Kredsformandens beretning:  

Ved årsskiftet var vi 91 medlemmer, vi mistede 6 medlemmer efter sidste 

generalforsamling, men siden har vi fået 14 nye medlemmer, så vi har en netto 

tilgang på 8 medlemmer. 

De 14 nye medlemmer er: Dorte Baarup, Per Frisk Christensen, Rikke Stensig 

Ballegaard, Natalia Tipsmark Hedevang, Jeanette Hjort Høgh, Lars Grønbech, Kim 

Nielsen, Kasper Mønster Olesen, Eva-Britt Sørensen, Jens Bøjle Bak, Nina Gamby, 

Christina Neubert, Per Hyberts, Rune Ejlskov Pedersen. 

I det forgangne år har Torben Jepsen måtte trække sig fra bestyrelsen af 

helbredsmæssige grunde, Henrik Wittrup blev derefter næstformand og er derfor i år 

på valg for 1 år. 

Tak til Torben og rigtig god bedring, Torben har valgt at fortsætte som webmaster. 

Langt den største information og kommunikation foregår i dag via Facebook, så 

kredsens medlemmer kan altid følge med i hvad der sker i vores kreds. Hjemmesiden 

har vi valgt at fastholde. 

Også i år har vi haft stor aktivitet på træningspladsen og afviklet årets arrangementer 

med god støtte fra kredsens medlemmer. Sommerfest og årsfest blev rigtigt hyggelige 

og med stor tilslutning. 

Landsdels Skuet i 2018 havde 101 tilmeldinger men desværre kom der kun 80 hunde 

til bedømmelse, men det vil vor ARK’er orientere mere om. 

WM / Jubilæumsskue 

Styregruppe, Poul M, Leif Jørgensen, Joel Olesen og undertegnede 
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Disse 2 arrangementer krævede mange frivillige hjælpere og her stod kreds 11 i 

første række og har fået megen ros for en meget stor indsats. Jubilæumsskuet med 

over 200 hunde var et flot syn og blev afviklet meget fint 

Flere års snak om renovering af træningspladsen vil i 2019 blive erstattet af handling, 

vi mangler blot at have styr på selve EL delen, alt andet materiale er klar. Jeg har 

stadig ikke fået en tids horisont fra Falck men vores medlemsmøde i december viste 

at vore medlemmer har et stort ønske om at få pladsen renoveret 

Vi kan fortsat bryste os af at vores kreds er en hyggelig kreds med særdeles god 

omgangstone, glade mennesker og et godt kammeratskab. 

Opfordringen fra forrige år om at vi skal tale med hinanden i stedet for at tale om 

hinanden, er blevet efterlevet og er med til at skabe den gode ånd vi har i kredsen. 

Igen i år vil 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 

taknemmelige for. Kompetente instruktører og udvalg er grundlaget for at vi kan 

tiltrække og fastholde kredsens medlemmer. 

Kredsformandens beretning fortsat ved ARK. Mona Sørensen: 

I 2018 har vi afholdt 26 ringtræningsaftner, de fleste med efterfølgende spisning. 

Flere af kredsens medlemmer har hjulpet med madlavningen.  

Joel og jeg har i fællesskab afviklet ringtræningen, John Busse har grundet sygdom 

ikke kunnet deltage så meget. 

Vi har den 7. april 2018 afholdt LD skue 101 tilmeldte hunde, der stillede 80 hunde, 

53 voksne og 27 hvalpe. Skuet forløb godt, vi havde også tombola på dagen, der gav 

et flot overskud. 

13. april havde vi UHP med 8 tilmeldte hunde, Erik Arends var dommer. 

Stor tak til A-udvalget og kredsens mange hjælpere samt vores sponsorer. 

Kredsformandens beretning fortsat ved BRK. Ole Hansen: 

Sidst i januar havde vi et foredrag med Jill omkring spor efter hendes deltagelse ved 

VM. Hvordan starter vi nye hvalpe op osv., 

Efter sommerferien startede vi op med spor igen og der kunne vi måske godt have 

ønsket os, at der var mødt lidt flere op. 

Aftenhygge torsdag i uge 42, hvor der var pæn tilslutning – i alt 16 hold med familie. 

I november havde vi en informations aften med Vivi Gilsager omkring det nye 

prøveprogram – nye tiltag – ændringer m.m. 
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Ligeledes i november afholdt vi vores Kredsmesterskab, hvor der var 7 medlemmer 

fra kredsen der stille op og alle 7 bestod. 

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 2018 til og med 31. december 

2018 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. Formand Tommy Sørensen genvalgt 

b. Næstformand Henrik Wittrup genvalgt for 1 år 

c. Bestyrelsesmedlem Niels Bach Jensen genvalgt 

d. Suppleanter: Nati Hedevang og Majbrit Mejrsk -begge modtog valg. 

e. Revisor Poul Meineche foreslået – modtog valg 

f. Revisor Suppleant Inge Madsen foreslået – modtog valg. 

g. Repræsentantskabs medlemmer – valgt blev Tommy Sørensen og Henrik 

Wittrup 

AD 7: Eventuelt: 

Birgitte Frost Eriksen efterlyser referater fra møder, herunder bestyrelsesmøder og 

forespørger desuden til planerne omkring den nye træningsplads. 

Formand Tommy Sørensen oplyser, at der stort set ikke har været afholdt 

bestyrelsesmøder i 2018 – det meste er foregået via telefon, men at det vil blive 

anderledes i 2019.  
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Birgitte Frost Eriksen spørger til antal prøver der eventuelt planlægges afholdt i 

2019 da det er lidt frustrerende, at kredsens medlemmer skal ”udenbys” for at tage 

prøver. 

Poul Meineche og Jill Rasmussen bakker op om ”kravet” til prøver – det højner 

motivationen. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


