
Referat af kredsgeneralforsamling i kreds 11 den 08.02.17 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

 

2. Valg af 2 stemmetællere 

 

3. Formandens beretning fremlægges til godkendelse 

 

4. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om 

ansvarsfrihed 

 

5. Indkomne forslag 

 

6. Valg 

 

På valg er følgende: 

 

Formand Tommy Sørensen – vælges for 2 år 

Bestyrelsesmedlem: Henrik Wittrup – vælges for 2 år 

Suppleanter: Gitte Skotland og Ole Hansen – vælges for 1 år 

Revisor – vælges for 1 år 

Revisorsuppleant – vælges for 1 år 

2 medlemmer til repræsentantskabsmødet 

 

7. Eventuelt 

 

Ad 1.: Valg af dirigent 

Christian Heidum blev valgt. Der er indkaldt til generalforsamlingen rettidigt og den er lovligt indvarslet. 

Ad 2.: Valg af 2 stemmetællere 

Joel Olesen og Marianne Hvid Hansen blev valgt til stemmetællere. 

Ad 3.: Formandens beretning fremlægges til godkendelse 

Formandens beretning 2016: 

”Ved årsskiftet var vi 99 medlemmer, en tilgang af 13 medlemmer i 2016. Desværre kan vi pt. Ikke trække 
medlemslister direkte fra Schæferhundeklubbens hjemmeside, men jeg mener, at vi lige nu er 102 
medlemmer af hovedklubben. 

Livet skal, som Søren Kirkegaard har udtrykt det, forstås baglæns, men leves forlæns, derfor er det en styrke 
i kredsen, at vi har en bestyrelse og 2 suppleanter, som rummer erfaring, nytænkning og gå-på-mod. Den 



bestyrelse, som blev resultatet af vor ekstraordinære generalforsamling i september, har et rigtigt godt og 
konstruktivt samarbejde. 

2016 har været et år med mange udfordringer, mange glade stunder og stor aktivitet, men også et år, hvor 
vi har oplevet nogle meget negative tiltag, som på et tidspunkt fik kredsen til at minde om en krigszone. Vor 
kasserer blev udsat for direkte trusler på sms om at forlade sin post og jeg selv fik stillet et ultimatum om at 
forlade posten, begge tiltag var ganske uhørte. Når nogen synker så dybt, hæver bestyrelsen niveauet.  

Kreds 11 har eksisteret i 50 år og det valgte vi at markere med en jubilæumsfest for kredsens medlemmer, 
det blev en rigtig god fest og jeg er sikker på, at det er en helt rigtig måde at markere dagen på. Desværre 
måtte i aflyse det planlagte jubilæumsskue i foråret, men kunne så afvikle det i oktober med tilmelding af 
107 hunde og en rigtig god stemning. Sommerfest og årsfest trak også rigtigt mange medlemmer til, så der 
er ingen tvivl om, at kredsens medlemmer også bakker op om disse arrangementer. 

Henrik Wittrup og Ole Hansen forelagde straks efter den ekstraordinære generalforsamling en plan for 
renovering af klubhuset, planen blev straks iværksat og det er vel tydeligt for enhver at det foreløbige 
resultat virkeligt har ændret klubhuset, nu mangler vi køkken og kontor samt en helt ny gulvbelægning. Vi 
fik sponsoreret malingen og forhandlede loftet ned til  ½ pris. 

Træningspladserne står også overfor en større renovering, hvor lys på den store bane indgår. Torben Jepsen 
har overtaget vor IT, hjemmeside og Facebook mm. En ny hjemmeside er under udarbejdelse med flere nye 
tiltag, som gerne skulle blive en meget aktiv og informativ hjemmeside. Birgitte Frost Eriksen sørger for alle 
kredsens medlemmer bliver orienteret om bestyrelsens aktiviteter og vedligeholder resultattavlen. Mona 
Bech Sørensen styrer kredsens økonomi med en akkuratesse. Gitte Skotland har en yderst konstruktiv 
tilgang til kredsens arbejde og bidrager gerne med gode indlæg og forslag. Denne beretning er min 12. i 
rækken, så jeg bidrager vel med en god del erfaring uden at virke som en stopklods, når jeg stiller 
spørgsmålstegn ved nye ideer, det gør jeg blot for at få så mange facetter som muligt på bordet inden 
beslutninger tages. 

Om det er brændeovnen ”Sesses hjørne” (bemærk vort maleri af en schæferhund, som Sesse har malet) eller 
helt andre ting, der gør det, må andre dømme, men hyggestunder er der blevet rigtigt mange af i kredsen, 
flere og flere deltager i snakken ved bordene og det ser ud til, at vi har fred og fordragelighed i Kreds 11 – 
vort mål på det område er nået og skal så vedligeholdes og styrkes. Den ånd der er kommet i kredsen 
afspejles ikke kun omkring bordene, men kan ses, hver gang der er brug for en hånd. Alle vore 
arrangementer og ikke mindst skuet blev afviklet fantastisk smidigt og med godt humør. 

Tak til A- og B-udvalget, som har gjort et stort stykke arbejde og kommet med mange nye tiltag. Ole Hansen 
har sammen med Gitte Skotland, Henrik Wittrup og Benny Kyed skabt en kontinuitet og et engagement i 
træningen, som giver vore kursister bedst mulige betingelser for udvikling af deres hund. En stor tak til 
kredsens medlemmer og kursister, som er med til at gøre Kreds 11 til den gode kreds, vi er. 

Jeg vil gerne opfordre til, at vi taler med hinanden i stedet for at tale om hinanden for at opretholde en så 
god ånd i klubben, som overhovedet muligt, idet vi alle har en fælles interesse at arbejde for. 

Det gode arbejde der er i gang og den ånd vi arbejder sammen på, vil jeg gerne fortsætte og være en del af 
op til 2018, hvor Schæferhundeklubben kan fejre 100 års jubilæum og hvor Kreds 11 gerne skulle fremstå i 
endnu bedre rammer, derfor genopstiller jeg som formand. Den nuværende bestyrelse besidder, efter min 
opfattelse, de kompetencer, der skal til for at føre kredsen videre på betryggende vis og samtidig stå for nye 
tanker og ideer”. 



Det bemærkes, at det er en god beretning, men der mangler at blive nævnt det arbejde, som det tidligere 
B-udvalg forsøgte at gøre for at få tingene til at lykkes. Formand og tidligere næstformand var konstant 
uenige, hvilket medførte, at samarbejdet ophørte. 

John Busse forespørger, hvad der er gjort omkring sms-truslen. Formanden oplyser, at der er materiale, 

som  kan bruges fremadrettet, men det er tvivlsomt, om det vil blive brugt. 

Det bemærkes, at formanden opfordrer til at der tales med hinanden og ikke med hinanden. Det er ikke 

medlemmets opfattelse, idet vedkommende ikke oplever, at formanden ikke hilser på alle. Det er 

opfattelsen, at det er forkert at kalde et enkelt menneske ind. Hvorfor kan Bestyrelsen ikke føre en dialog 

med alle medlemmer. Formanden oplyser, at han forsøger at tale med alle medlemmer.  

Et andet medlem oplyser, at det findes uacceptabelt at kalde et enkelt menneske ind og ekskludere 

vedkommende af klubben. Næstformanden oplyser, at der ikke er tale om en eksklusion, men at 

Bestyrelsen ikke ønsker at have en klub i klubben. Det pågældende medlem oplyser, at det ikke er korrekt. 

Han fik at vide, at han var ekskluderet og der ville ske videre tiltag. 

Helle Kruse ville gerne vide, hvordan det kan være, at Bestyrelsen kan inddrage en F-nøgle. Det bliver 

oplyst, at der desværre er sket en fejl, da alle medlemmer har muligheden for at købe en F-nøgle incl. Jan 

Alberg. 

Et medlem oplyste, at han søgte om at blive medlem af Kreds 11, hvilket blev godkendt. Det pågældende 

medlem har ikke følt sig velkommen. Ved sidste generalforsamling kom det frem, at formanden havde 

tilskrevet Avlsrådet i Hovedklubben omkring medlemmets alder. På den baggrund har medlemmet ikke 

længere tillid til formanden. Dirigenten betragter dette, som et mistillidsvotum, hvorfor sagen skal 

fremsendes til afstemning. 

Det pågældende medlem trækker det tilbage. 

A-udvalgets beretning 2016 af Mona Bech Sørensen: 

”A-udvalget startede ringtræningen op tidligt i foråret (8. marts 2016) med henblik på vort jubilæumsskue, 

som skulle have været afholdt den 24. april 2016. Vi valgte imidlertid at aflyse, da vi kun fik 40 tilmeldinger. 

Med det antal og flere klasser med 1-2 og 3 hunde fandt vi det ikke sportsligt forsvarligt at gennemføre 

skuet. Den oprindelig plan var at afholde skuet 14 dage senere, men Haderslev havde på det tidspunkt 

arrangeret avlskåring lørdag og skue søndag, så derfor måtte vi rykke vort arrangement. Det viste sig at 

være et dårligt tidspunkt med Bededag fredag og konfirmationer lørdag og søndag. 

Den 6. juli 2016 afholdt vi en UHP med Poul Meineche som dommer og 5 tilmeldte hunde. 

Vi havde en temaaften den 24. august 2016, hvor Ole Berg fortalte om hundens røgt og pleje, 27 deltagere 

havde en god og lærerig aften. 

Den 23. oktober 2016 afholdte vi så vort jubilæumsskue med 107 tilmeldte hunde, hvoraf 97 mødte på 

dagen. Klasserne var ligeligt fordelt mellem dommerne Michael Lumby og Poul Meineche. Dagen blev 

sportsligt og flot afviklet og vi høstede megen ros efterfølgende. Vort skue blev som nævnt afviklet med stor 

deltagelse, kun overgået af HAS og LD-skuer. 



Stor tak skal lyde til A-udvalget og kredsens mange sponsorer, hjælpere også en stor tak til alle, der var med 

til at samle ind til vor tombola”. 

Det bemærkes, at beretningen mangler at bemærke, at Irene Thygesen blev ny avlsvejleder i 2016. Dette 

beklages. 

B-udvalget v/BRK Ole Hansen: 

”Jeg er blevet BRK omkring 1. september 2016, så jeg har kun lige haft 4 måneder på posten. 

Aftentesten i uge 42 var en rigtig hyggelig aften med omkring 16 deltagende hunde samt deres familier. 

Vi har haft en enkelt prøve, som var vores kredsmesterskab. 

Der er blevet taget følgende prøver i kredsen: 

• 2 FP 

• 2 FPR2 

• 5 IPO1  

• 1 IPO3 

 

Vi har haft Henrik og Gitte på træneruddannelse, som de afslutter her til marts. 

 

Jeg vil gerne takke Gitte, Henrik og Benny som instruktører samt figuranterne Henrik, Michael og Carsten. 

 

Jeg vil også gerne takke Preben Lauritsen for at være sporinstruktør, indtil vi gik over til lørdagstræningen”. 

Det bemærkes, at der var et medlem, som havde betalt gæstetræning og vedkommende skulle have haft 

forsvarsarbejde, men det var aflyst.  

Et andet medlem bemærker, at der alligevel var et medlem, som fik forsvarsarbejde med fiskestang. Ole 

Hansen bemærker at bruge en fiskestang uden figuranttøj til en hvalp efter træningen ikke efter hans 

opfattelse er forsvarsarbejde.  

Et andet medlem bemærker, at der er en klub i klubben. Der er ingen bemærkninger til dette. 

Det bemærkes, at Kreds 11 har et medlem Jill H. Rasmussen, som er blevet danmarksmester i sph2. Dette 

beklager Ole Hansen. 

Godkendelse for formandens beretning blev sendt til afstemning. Beretningen godkendes med 43 for og 23 

imod, i alt 66 stemmer. 

Ad 4.: Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed 

Regnskabet blev godkendt af kassereren. Revisor Ulla Bjerregaard Kristensen har gennemgået og revideret 

årsregnskabet for perioden 01.01.16-31.12.16 for Schæferhundeklubben for Danmark, Kreds 11, Randers 

omfattende driftsregnskab og balance. 



Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper og har omfattet 

de revisionshandlinger, som revisoren har anset for nødvendige. 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til 

regnskabsaflæggelse og giver efter revisorens opfattelse et retvisende billede af Schæferhundeklubbens 

aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultatet. 

Der henvises til vedlagte regnskab, som hhv. er godkendt af revisoren samt Bestyrelsen i Kreds 11. 

Michael …..  forespørger omkring posten bibliotek. Kasserer Mona Bech Sørensen oplyser, at en del bøger 

og materiel på kontoret, som Bestyrelsen har besluttet at bibeholde, hvorfor den anslåede værdi af dette er 

i regnskabet. 

Regnskabet blev sendt til afstemning og dette blev godkendt og derved er Bestyrelsen meddelt 

ansvarsfrihed af generalforsamlingen. 

Ad 5.: Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

Ad 6.: Valg af formand, bestyrelsesmedlem, suppleanter, revisor, revisorsuppleant, 2 medlemmer til 

Repræsentantskabsmødet 

Formand Tommy Sørensen modtager genvalg. 

Günter Krieg bliver forslået som kandidat til formandsposten, men ønskede ikke at stille op. Der var ikke 

andre forslag. 

Tommy Sørensen blev genvalgt som formand for en 2-årig periode. 

Bestyrelsesmedlem Henrik Wittrup modtager genvalg. 

Henrik Wittrup er valgt som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode. 

Suppleant Gitte Skotland modtager genvalg. 

Gitte Skotland er valgt for en 1-års periode. 

Suppleant Ole Hansen modtager genvalg. 

Ole Hansen er valgt for en 1-års periode. 

Revisor Ulla Bjerregaard Kristensen modtager genvalg 

Ulla Bjerregaard Kristensen blev genvalgt for en 1-års periode. 

Revisorsuppleant Poul Meineche modtager genvalg 

Poul Meineche blev genvalgt for en 1-års periode. 

 



Valg af 2 medlemmer til Repræsentantskabsmødet 

Formand Tommy Sørensen og næstformand Torben Jepsen blev valgt til Repræsentantskabsmødet. 

Ad 7.: Eventuelt 

Christian Heidum blev udnævnt som æresmedlem af kreds 11. Han har været medlem i 49 år. 

Christian Heidum takker for valget. Christian Heidum oplyser, at han har været meget i klubben. Der var på 

et tidspunkt 200 medlemmer af Kreds 11. En af de styrker, som var på daværende tidspunkt var, at 

medlemmerne stod sammen. Han anbefaler, at der bliver indkaldt til et hundeførermøde. Han anbefaler, at 

formanden lytter til sine medlemmer. Det er det, som skaber en stærk kreds. Fællesinteressen er nemlig 

hunden. Lad hundeførerne komme og træne. Tal om det – der skal være plads til os alle. 

Helle Brendstrup foreslår et socialt arrangement den 18.02.17, hvor medlemmerne går ud og bowler og 

spiser sammen. Hvis man har lyst, skal tilmelding ske til Helle senest lørdag den 11.02.17. Tilmeldingen er 

bindende. 

Mathias Jensen forespørger omkring fastsættelse af gebyr og orienteres om, at det er et 

bestyrelsesanliggende. Næstformand Torben Jepsen uddyber dette, da der har været en del forvirring 

omkring dette. Forhøjelsen af træningsgebyret har medført, at der nu vil være lys på banen på officielle 

selvtræningsdage i vinterhalvåret. Hvis man ønsker lys på banen på øvrige dage, skal man betale kr. 10,00 

som hidtil. 

Jette Petersen forespørger, hvorvidt det er muligt, at betale for selvtræning kvartårligt og halvårligt. Dette 

vil komme en afklaring på, når der er afholdt bestyrelsesmøde. Det er efterfølgende blevet besluttet, at 

man kan betale halv- og helårligt. 

Mathias Jensen forespørger, hvorfor der er lukket for kommentarer på facebook. Næsteformand Torben 

Jepsen oplyser, at der var en meget destruktiv dialog, hvorfor tråden blev lukket, idet Bestyrelsen 

besluttede, at det var en meget uhensigtsmæssigt. 

Gunnar Dahl oplyser, at Falck har fået tilbudt hele den store bane. Dette er formanden uforstående overfor, 

idet formanden har fået lovning på, at halvdelen af den store bane er forbeholdt Kreds 11 samt pladsen bag 

Brombasserne. Tommy Sørensen har efterfølgende haft kontakt med både kommunen og Falck, der 

oplyser, at aftalen IKKE er eller bliver ændret og at kredsen stadig får tildelt den nederste halvdel og 

Falck den øverste del. Falck har endnu ikke forhandlet vilkårene for benyttelsen på plads med 

kommunen, hvorfor kreds 11 fortsat og indtil videre kan benytte hele arealet til hundetræning. Gunnar 

Dahl har overfor Tommy Sørensen skriftligt beklaget og undskylder sig med, at han må være blevet 

misinformeret. 

Mathias Jensen oplyser, at han ikke har talt med så mange medlemmer, men var meget glad for de tidligere 

instruktører og synes aldrig, at han har fået en ordentlig forklaring på, hvad der skete. Det oplyses, at B-

udvalget trak sig, idet de ikke kunne samarbejde med formanden og han ønskede ikke at trække sig. Der 

blev efterfølgende afholdt ekstraordinær generalforsamling, idet bestyrelsen ikke længere var fuldtallig.  



Det kom nogle spørgsmål fra medlemmerne, idet de er uforstående overfor, at der ikke er andre end de 

officielle figuranter, som må figurere på pladsen. Hans Jørgen Andersen forespørger, om man må tage sin 

egen figurant med? Preben Christensen forespørger, om han må figurere? Der er forespørgsel om, hvorvidt 

det kan passe. Figuranter skal være godkendte af Schæferhundeklubben. Hvordan kommer man videre? 

Det foreslås, at Bestyrelsen kontakter de medlemmer, som gerne vil figurere. A.G.  forespørger, hvem der 

godkender figuranterne? Hvad skal der til? Hvordan gør man det smidigt? Formanden oplyser, at det vil 

blive afklaret relativt hurtigt. Der vil blive afholdt bestyrelsesmøde snarest muligt og det forventes ikke, at 

der går en måned. Der er efterfølgende aftalt bestyrelsesmøde den 22.02.17. 

Det oplyses, at der på hjemmesiden i Schæferhundeklubben Danmark fremgår, at det ikke kræver kurser 

for at kunne figurere. Der er ingen krav om at være instruktør og figurant. Forsikringen dækker også dem.  

Jill H. Rasmussen oplyser, at alle kan være pladsfiguranter. Alle er forsikret, når man træner i en klub. 

Det oplyses, at det vil blive drøftet igen i Bestyrelsen og B-udvalget. 

Der kommer en bemærkning om, at der er nogle, som vil bestemme over nogen og Kreds 11 er blevet 

politikreds 11 og der nogen, som bliver truet. Der er nogen, som sidder på bænken og taler og dette bliver 

refereret til Bestyrelsen, som herefter overreagerer. 

Der opfordres sluttelig til, at der arbejdes på at få klubben samlet og få den til at fungere som en samlet 

klub og der efter generalforsamlingen bliver ”slået en streg i sandet”. 

Kredsgeneralforsamlingen erklæres herved som afsluttet. 

/BER 

 


