
 

     kredsgeneralforsamling  

Afholdt i Schæferhundeklubben, kreds 11 Randers, onsdag den 26. maj 2021 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: 

a. Formand Tommy Sørensen 
b. Bestyrelsesmedlem Natti Hedevang 
c. 2 suppleanter 
d. Revisor 
e.  Revisor suppleant 
f.  2 medlemmer til repræsentantskabet 

7. Eventuelt 

 

Formanden, Tommy Sørensen indledte mødet med et minuts stilhed til ære for Lars Grønbæk, som i december gik bort i 
en alt for tidlig alder. Ære være Lars Grønbæks minde. 

Inden selve generalforsamlingen blev der uddelt af årsnåle til følgende jubilarer: 

1. Søren Risager - 40 år 
2. Carsten Dahl Christophersen - 25 år, ikke tilstede 
3. Jens Martin Due Laursen - 25 år 
4. Henrik Siim Jacobsen - 10 år, ikke tilstede 
5. Rene Bjerregaard Kristensen - 10 år, ikke tilstede 
6. Susanne Jepsen - 10 år, ikke tilstede 

Dernæst blev uddelt årspokaler for bedste prøver taget i kredsen. 

1. Bedste begynder B, 2020  
Kaja Charlotte Villefrance m/Team Axia Gaucho 
88 point 

2. Bedste FPR1, 2020 
Natti Hedevang m/Abardi G-Sif 
97 point 

3. Bedste IFH2/SPh2, 2020 
Pia Sørensen m/Kochen’s Naomi 
91 point 
 
AD 1: valg af dirigent: 
Bestyrelsen foreslog Poul Meineche som dirigent. Poul modtog valget og erklærede generalforsamlingen lovligt 
indvarslet via Facebook og kredsens hjemmeside og med 19 fremmødte var generalforsamlingen 
beslutningsdygtig. 
 
AD 2: valg af stemmetællere: 
 
Christina Neubert og Anette Kragelund Kaasgaard blev valgt. 
 
 
 
AD 3: kredsformandens beretning: 



Kredsen har pr. dagsdato 96 medlemmer. 
 
”Jeg behøver vel ikke at tale ret meget om corona, blot nævne at det forgangne år har været et meget stille år 
for vores klub, A og B udvalget har været kreative i forsøget på at holde gang i træningerne. 
 
Det hele startede god med, at vi fik færdiggjort den store træningsplads med et overvældende lyshav og 
beskæring af træerne op mod Beredskabsgården, et stort stykke arbejde som nogle friske medlemmer fik klaret 
til UG. 
Men så kom meddelelsen om nedlukning, så det fulde udbytte af arbejdet kan vi først helt se senere i 2021. nu 
mangler vi at få etableret overdækning/shelters, så de ventende kursister kan finde ly. 
 
Der er indkøbt nyt tag til terrassen, som blot venter på nogle friske håndværker hænder. 
 
Som de fleste af jer er bekendt med, har vi i december haft besøg af nogle ”bøller”, som har kørt race på 
trænings-pladsen. Politiet har optaget rapport og har kendskab til hvem de skyldige er. Randers Kommune 
følger op på denne sag. Anlægsgartner Torben Jensen fik til opgave at reetablere pladsen og ”hegne” pladsen 
ind med kampesten, vor bane er nu i tip top form. 
 
Niels Bach Jensen har valgt, lige inden den oprindeligt planlagte generalforsamling, at forlade kredsens 
bestyrelse.  
Niels har været et godt aktivt for klubben og fortsætter som figurant - tak for det. 
Vores første suppleant, Natti Hedevang, er derfor indtrådt som bestyrelsesmedlem. Natti har som suppleant 
deltaget i flere bestyrelsesmøder, så jeg forventer et fortsat godt samarbejde. 
 
Tilbage er der blot at sige, at jeg håber og forventer, at vi snart er i gang 100 % igen” 
 
 
Kredsformandens beretning fortsat ved ARK. Mona Bech Sørensen: 
 
” i 2020 startede vi ringtræning den 2. mats, men desværre måtte vi ret hurtigt aflyse igen pga. covid 19.      Vi 
startede igen 16. juni med restriktioner, afstand og udendørs servering af kaffe, øl og vand.  
 
Vi fik afholdt 19 ringtræningsaftner med god tilslutning. 
 
I 2020 har vi fået Kasper Mønster Olesen med i A-udvalget, hvor han har gjort et stort arbejde med at løbe 
mange forskellige hunde på vore ringtræningsaftner. 
 
Joel Olesen og undertegnede har kørt ringtræningen. 
 
Desværre har vi ingen resultater fra HAS, da dette blev aflyst. Ligeledes måtte vi aflyse vores planlagte skue den 
4. oktober.  
Dommerne Dorthe Granslev Rafn, Poul Meineche og Firts Bennedbæk har vi valgt at bruge igen til vort skue i 
efteråret 2021.” 
 
Tak til A-udvalget. 
 
 

 

 

 

 

Kredsformandens beretning fortsat ved BRK. Henrik Wittrup: 



Corona har givet lidt udfordringer!  
Nedlukningsperioden har været særlig svær for de nye hvalpeejere/medlemmer, derfor har der været nogle 
weekender, hvor der har været socialiseringssamling for de allernyeste hvalpe/medlemmer. Det har været givet 
godt ud. 
Igen i år har B-udvalget forsøgt med at lave udvikling, så træningen bliver optimeret for alle medlemmer.  
Som et forsøg har der været tirsdags og torsdags træning hele året. 
Derudover er hvalpetræningen blevet delt i 2 hold, så der ikke er så stor alders/størrelses forskel på hvalpene på 
holdet. 
Træningen har været opdelt sådan her: 

Tirsdag: 
-  Begynder B hold 
- IGP  træning 
- Selvtræning  

 

Torsdag-: 

- hvalpe  8-20 uger 

- hvalpe 20 + uger 

- familiehold 

- selvtræning 

Der opfordres til, at flere af klubbens medlemmer tilmelder sig prøveleder kursus. 

Der tales stadig om sportræning den sidste lørdag om måneden. 

Kreds 11, kredsmester prøve den 21 november 2020: 

Begynder B med 88 point: Kaja Charlotte Villefrance 

FPR1 med 91 point: Natti Hedevang 

IFH2 med 97 point: Pia Sørensen 

Færdselsprøve bestået: Preben Lauritzen og Birgit Reiffenstein. 

Den ll. Juli 2021 er der prøve i klubben, Vivi Gilsager er dommer og Niels Bach Jensen er figurent. 

                      

        Spørgsmål/debat til Formandens beretning: 

 

- Søren Risager: opfordring til at være opmærksom på, at der ikke kommer/findes ”stamborde”, så nye ikke 
bliver skræmt væk. 
 

- Anette Kraglund Kaasgaard: det er en udfordring, at ringtræning og lydighedstræning om tirsdagen 
tidsmæssigt overlapper hinanden! Det er svært både for løbere og hundeførere at nå både at få ringtrænet 
og trænet lydighed. 

- Forslag fra Anette Kragelund Kaasgaard om, at man starter med de voksne hunde til ringtræning, så vil det 
tidsmæssigt hænge bedre sammen.  
 
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt uden yderligere bemærkninger 
 
 
AD 4: Kredskasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab: 
 



 
Det reviderede driftsregnskab for perioden 1. januar 2020 og til og med 31. december 2020 var udleveret i 
kopi til alle fremmødte. 
 
Kasserer, Mona Bech Sørensen, gennemgik regnskabet og det konkluderes at køkkenregnskabet er knapt så 
godt som tidligere år. En stor årsag til det dårligere køkkenregnskab, er det aflyste skue i oktober, som ellers 
plejer at give klubben en god indtjening. 
 
 Regnskabet godkendt uden anmærkninger- 
 
AD 5: Indkomne forslag: 
Ingen indkomne forslag. 
 
 
 
AD 6: valg: 
a. Formand Tommy Sørensen, genvalgt 
b. Bestyrelsesmedlem Natti Hedevang, valgt 
c. 1. suppleant Iben Danmark 

2. suppleant Christina Neubert 
d. Revisor Poul Meineche, genvalgt 
e. Revisor suppleant Inge Ronnenberg, genvalgt 
f. Repræsentantskab medlemmer - valgt blev Tommy Sørensen og Mona Bech Sørensen. 

 

AD 7: eventuelt 

- Søren Risager tilbød sig til en 1 - 1 ½ times foredrag med temaet ”40 års erfaring med hunde træning”. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen hævet. 

 

 

Som dirigent, Poul Meineche  Formand Tommy Sørensen 

 


