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Referat af  

Kredsgeneralforsamling 

Afholdt i Schæferhundeklubben, Kreds 11, Randers, tirsdag den 13. februar kl. 19.00, med følgende 

dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af 2 stemmetællere 

3. Kredsformandens beretning 

4. Kredskasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af 

ansvarsfrihed 

5. Indkomne forslag 

6. Valg: På valg er følgende 

• Næstformand: Torben Jepsen 

• Kasserer: Mona Bech Sørensen 

• Sekretær: Gitte Skotland 

• 2 suppleanter 

• Revisor 

• Revisor suppleant 

• 2 medlemmer til repræsentantskabet 

7. Eventuelt. 

Formand, Tommy Sørensen, indledte mødet med uddeling af årsnåle til: 

• Nu afdøde Egon Christensen, som skulle have modtaget en 50 års nål. Kredsen havde arrangeret, at 

Egon fik sin nål med på kisten ved begravelsen. Egon Christensen blev 95 år. Tommy Sørensen holdt 

en kort mindetale hvorefter der blev holdt 1 minuts stilhed til ære for Egon Christensens minde. 

• Alex Jensen modtog en 40 års nål 

• Joel Olesen modtog en 40 års nål 

• Ole Johansen, som ikke var tilstede, er tildelt en 40 års nål 

• Harry Jensen, som ikke var tilstede, er tildelt en 10 års nål. 

Formand, Tommy Sørensen, åbnede herefter mødet. 

Ad pkt. 1, Valg af dirigent: 

Bestyrelsen foreslog Christian Heidum, som blev valgt. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt 

indvarslet og med 33 fremmødte stemmeberettigede medlemmer var generalforsamlingen 

beslutningsdygtig. 

 

Ad pkt. 2, Valg af stemmetællere: 

Pernille Støve og René Egelund Nielsen blev valgt. 
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Ad pkt. 3, Kredsformandens beretning: 

Ved årsskiftet var vi 83 medlemmer, vi mistede 7 medlemmer efter sidste generalforsamling og så 

naturligvis Egon Christensen, men siden har vi fået 8 nye medlemmer, så vi er samme antal medlemmer i 

dag som for et år siden. 

I min beretning for 2016 skrev jeg at den bestyrelse som blev resultatet ved vor ekstraordinære 

generalforsamling i september 2016 havde et godt og konstruktivt samarbejde, det kommer vel ikke bag på 

nogen at det gode samarbejde stadig eksisterer og at vi komplimenterer hinanden rigtigt godt. Sekretær, 

Birgitte Eriksen trådte ud af bestyrelsen i foråret af personlige grunde og vor suppleant, hvalpetræner Gitte 

Skotland trådte ind. 

Tak til Birgitte for nogle gode referater. 

Det forgangne år har på mange måder været et fantastisk år, vi har 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. 

I 2017 afviklede vi Landsdels skue med stor ros fra Avlsrådet, som samtidig opfordrede os til at afholde 

Landsdels skue i 2018 og det har vi takket ja til. Oktober skuet blev ligeledes afholdt tilfredsstillende, men 

det vil vor ARK’er orientere mere om. 

Sidste år meddelte jeg at vi ville starte en renovering af træningspladsen, det har hele tiden været 

meningen at dette arbejde skulle være færdiggjort inden VM i september 2018. B udvalget har en plan som 

vor BRK’er vil orientere om. I året fik vi færdiggjort loftet i køkkenet og lagt nyt gulv i klubhuset. 

Hyggestunder omkring brændeovnen og på terrassen er fortsat igennem hele 2017 og det er en fornøjelse 

at se og høre den gode tone og stemning som hersker i kredsen. Mange ”gamle” hundefolk har også fundet 

vej til vor kreds og det varmer når de roser os for et godt arbejde og en hyggelig kreds. 

Opfordringen fra sidste 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. 

Jeg 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. 

Sidst kan jeg orientere om at vor kreds er gået ind i samarbejdet omkring VM og 100 års jubilæums skue 

• Sesse Schrøder efterlyste lidt mere information i kraft af referater og f.eks. medlemsmøder. Hertil 

svarede formanden, at referater fra bestyrelsesmøder m.m. var tilgængelig på kredsens 

hjemmeside, men at der i 2017 ikke var holdt så mange møder. 
• John Busse foreslog at der afholdtes 2 medlemsmøder årligt, et i foråret og et i efteråret. 

Bestyrelsen vil tage dette in mente. 

• Jill Rasmussen spørger til samarbejdet vedr. det kommende VM, hvortil formanden svarer, at der 

gives en orientering af Poul Meineche under punktet eventuelt. 
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Kredsformandens beretning fortsat ved ARK. Mona Sørensen: 

I 2017 startede vi ringtræning den 21. februar, og det blev til 38 ringtræningsaftner med efterfølgende 

varm mad og hygge. Vi lavede en turnusordning - hvor Susanne Jepsen, Joel Olesen, John Busse og jeg på 

skift afviklede træningen. På flere aftner var der op til 30 deltagere.  Flere Kreds 11 medlemmer deltog på 

Has 2017, resultater der er indberetter er: HAS 2017:  Hvalpeklasse 6-9 Team Dikas Tanzanie LS   Vice 

siegerin sg 2, ejer Nita Engberg Davidsen. Hvalpeklasser 9-12 Rio De Janeiro SG 4, ejer Claus Sørensen   

Yngste kl. hanner Mongrif Goa LS Årsvinder - ejer Susanne og Torben Jepsen. Team Dikas Extra brugsklasse 

tæver F 4 ejer Susanne Jepsen. Team Dikas Extra er derudover livstidskåret 23/6.2017 i Silkeborg.  Mongrif 

Goa Sg 5 Yngste Hanner Hollandske Siegershau. Tillykke med resultaterne.   Madlavningen ved 

ringtræningen bød flere ind på, Inge og Tommy var i køkkenet, og sørgede for det praktiske. De mange 

tirsdage med efterfølgende mad, har været et godt tiltag, og været et godt bidrag til vores 

køkkenomsætning i 2017.  

Det skal nævnes at der har været et godt samarbejde A og B udvalget imellem, vi råder over den lille plads 

fra kl. 18 til ca. 19, på ringtræningsaftner, hvorefter lydighedstræning starter med selvtræning.  

Lørdag den 1. april 2017 var vi værter for Landsdels Skuet, skuet blev afholdt på kasserne pladsen, som i 

dag hedder Byen I byen, 128 var tilmeldt og 118 mødte op til et arrangement, hvor kreds 11 fik meget ros 

for tilrettelægning og afvikling. Torben Jepsen brugte mange timer på kataloget, som var det første katalog 

i Caniva systemet. Det skal også nævnes at vor tombola blev udsolgt i løbet af få timer 

Vi aftalte med Avlsrådet at gentage succesen i 2018, det bliver den 7. april. 

Søndag den 22. oktober afviklede vi vort ordinære skue med 71 hunde, hvilket vi kan være meget tilfredse 

med.  

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

Kredsformandens beretning fortsat ved BRK. Ole Hansen: 

I starten af 2017 fik vi to trænere, Henrik Wittrup og Gitte Skotland, gennem træneruddannelsen. Lige før 

sommerferien havde vi tre fælles træninger for alle holdene, hvor vi lavede mange forskellige ting, så 

hunde og ejere blev udsat for andre ting, end den almindelige træning. 

Der er i 2017 afholdt et lydighedskursus med instruktør Vibeke Mølgård. 

I løbet af efteråret havde vi en fælles spordag med rigtig flot fremmøde, hvor alle hundene fik gået 2 spor 

hver. 

Der har i 2017 ikke været afholdt nogen brugsprøver, men vi håber at vores kursister er ved at være klar, så 

vi kan afholde prøver i 2018. 

Vi har fået ny figurant, Niels Bach, som er under oplæring. 

Det er besluttet, at vi fremover, en lørdag om måneden, laver en fælles spordag for alle kursister. Der vil på 

disse dage ikke være almindelig træning. 
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Til sidst vil jeg gerne takke mit B-udvalg, trænere og figuranter for det gode samarbejde. 

• Birgitte Eriksen synes det er ærgerligt, hvis der kun skal gås spor én gang om måneden. Ole Hansen 

svarer, at spordagen skal ses som inspiration og at selve træningen er noget man selv laver. 

• John Busse spørger til planerne for den nye bane. Hvornår går ”vi” i gang? Ole Hansen svarer, at der 

har været lidt forsinkelse grundet manglende materialer, men at det er planen at sætte i gang, så 

snart frosten går af jorden. 

• Jill Rasmussen synes det er en god ide med en månedlig spordag. 

• Sesse Schrøder efterlyser figurant på IPO-holdet. Ole Hansen svarer, at det ikke kan lade sig gøre, 

da vi ikke har figuranter nok og at vores figuranter også fungere som trænere på holdene. Alle er 

velkommen til Gruppe C træning efter holdtræningen. 

Formandens beretning godkendt. 

Ad pkt. 4, Kredskasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab: 

Det reviderede driftsregnskab for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017 var udleveret i kopi til alle 

fremmødte. 

Dirigent Christian Heidum gennemgik regnskabets hovedtal. 

• Jill Rasmussen forespørger til punktet Bibliotek. Formand Tommy Sørensen svarer hertil, at det er 

kredsens gamle kåringsbøger, som rent forsikringsmæssigt er prissat til indkøbsprisen. 

Regnskabet godkendt. 

 

Ad pkt. 5, Indkomne forslag: 

Sesse Schrøder havde rettidigt fremsat forslag om, at klubben brugte noget af pengebeholdningen til at 

indkøbe materialer til at få istandsat den nye træningsbane. 

BRK. Ole Hansen svarer hertil, at det ikke er på grund af pengemangel, at arbejdet ikke er påbegyndt, men 

at der har været lidt problemer med at få hentet nogle af de sponsorater klubben har modtaget. I løbet af 

foråret vil der blive indkøbt diverse manglende materialer til brug for renoveringen, herunder nye skjul og 

evt. lys på banen. 

 

Ad pkt. 6, Valg: 

• Næstformand: Torben Jepsen genvalgt 

• Kasserer: Mona Bech Sørensen genvalgt 

• Sekretær: Gitte Skotland genvalgt 

• Suppleanter: foreslået blev Ole Hansen, Niels Bach Jensen, Klaus Jensen, som alle modtog valg. Der 

afholdtes skriftlig afstemning. Valgt blev: som 1.ste suppleant Niels Bach Jensen, som 2. suppleant 

Ole Hansen 
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• Revisor: Poul Meineche valgt 

• Revisorsuppleant: Inge Ronnenberg 

• Repræsentantskabs medlemmer: valgt blev Formand Tommy Sørensen og Næstformand Torben 

Jepsen 

Ad pkt. 7, Eventuelt: 

• Poul Meineche orienterer vedr. Schæferhundeklubben for Danmarks planer vedr. klubbens 100 års 

jubilæum den 14. juli 2018. Han oplyser, at der i den forbindelse vil blive udgivet en bog med 

klubbens historie og udvikling gennem de 100 år, ligesom der vil blive afholdt VM i IPO 3, i Agility 

samt blive afholdt et 100 års jubilæumsskue, alt sammen i Randers og alt sammen i den første uge i 

oktober, fra og med tirsdag til og med søndag (2. – 7. oktober) Da man forventer et forholdsvist 

stort fremmøde af hunde og hundeførere, ca. 160 hunde til IPO 3 VM, ca. 200 hunde til VM i Agility 

og omkring 150 hunde til jubilæumsskuet er der en del logistik og ikke mindst parkeringsforhold, 

der skal på plads. Meget er allerede aftalt og hovedklubben har netop udsendt skrivelse til 

omkringliggende kredse med forespørgsel om mulighed for lån af træningsarealer til de fremmødte 

deltagere. I forbindelse med jubilæumsskuet m.m., er der nedsat et udvalg bestående af Poul 

Meineche, Leif Jørgensen, Joel Olesen og Tommy Sørensen. IPO 3 DM afholdes ligeledes i Randers, 

på Randers Stadion og skal fungere som ”prøveklud” for VM og vil også have de samme dommere 

som ved VM. 

• Inge Ronnenberg opfordre til et snarligt medlemsmøde vedrørende kredsens eventuelle 

arbejdsopgaver i forbindelse med VM m.m. 

• Jill Rasmussen spørger til prøver i kredsen i 2018. Ole Hansen svarer, at der er planer om 

afholdelse af prøver i både forårs- og efterårssæsonen. 

• Mona Bech Sørensen opfordre klubbens medlemmer til at komme med eller prøve at skaffe små 

gaver, der kan bruges til kredsens tombola på Landsdelsskuet. Så har du en pose kaffe for meget, 

ved du hvor den kan afleveres. 

• Jill Rasmussen spørger om kredsen har tænkt over, om det ville være muligt at arrangere/være 

vært ved SPH2 DM næste år. Tommy Sørensen svarer, at kredsen fik lidt af en overraskelse sidste 

gang vi skulle være vært. At vi ikke havde set komme, hvor stor en opgave det var, ikke mindst at 

udfinde egnede sporarealer. Kredsen havde lært en masse og ville ikke være afvisende herfor. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen hævet. 

 

 

 

 

Som dirigent, Christian Heidum   Formand Tommy Sørensen 

       /tsj 


