
Generalforsamling Kreds 11, Randers 
Den 9. februar 2022 

 
Stemmeberettiget: 25 
 
Der bydes velkommen ved formand Tommy Sørensen.  
  
Dødsfald:  
Benny Christensen, kennel Koldbakken er afgået ved døden efter 13 år sygdom med Parkinson, Benny og 
Lisbeth havde på ca. 25 år 82 kuld hvalpe  
 
Runde fødselsdage i 2021:  
Preben Christensen, Inge Ronnenberg & Ole Johansen rundede 80 år.  
 
Jubilarer:  
50 år: Søren Lihn  

Søren markerede sig for alvor i begyndelsen af 70’erne hvor han, som medlem af kredsens brugsudvalg og 
ikke mindst som udvalgs formand, har været med til at sætte Randers på hunde-landkortet, således var det 
Søren, der arrangerede den første landsdels konkurrence med Randers som udgangspunkt, en forløber for de 
DM arrangementer vi ser i dag. Kronjyllands Cup og kreds 11 – 12 match arrangementerne har også haft 
Sørens bevågenhed og nydt godt af en kompetent mands lederevner.  
Igennem et kvart århundrede rejste Søren land og rige rundt som brugsdommer og høstede megen 
anerkendelse for sin evne til at se hund og ikke mindst sin rolige tilgang til disse prøver, en egenskab som var 
med til at hjælpe hundeførerne over den værste nervøsitet. Søren har også været dommer ved DM og VM, 
det siger noget om hans kvalitet som dommer.  
Schæferhundeklubben for Danmark udnævnte Søren til æresmedlem den 16. marts 1997.  
Kreds 11 udnævnte Søren Lihn til æresmedlem i 2014.  
 
25 år: Jette Sandberg (ikke til stede)  
Flere år som instruktør  
25 år: Marian Uglebjerg  
Datter af Ole Johansen, som var formand i 14 år og æresmedlem, Marian var i flere år redaktør for 
KredsNyt og Hovedbladet 

25 år: Mona Bech Sørensen  
20 år som kasserer, 17 år som ARKér    
10 år: Dieter Fuhlendorf (ikke til stede)  
Dieter har været medlem i mange år tidligere men kan nu efter en pause igen fejre 10 års jubilæum  
10 år: Anders Bech Sørensen (ikke til stede)  
Anders har været ungdoms medlem, men havde så i en periode andre interesser, men nu driver han Kennel 
Marthasminde sammen med sin mor. 
Pokal  

Det er 11 år siden at kreds 11 har været repræsenteret med en Kreds 11 opdrættet brugstæve på HAS, Mona 
Bech Sørensen havde Marthasmindes Zoe med i 2021 og modtager derfor denne pokal   
 
Valg af dirigent 
Poul Meineche vælges. 
 
Valg af stemmetællere 
Marianne og Anette 



 
 

Formandens beretning 2021  

Lige nu er vi 91 medlemmer, vi har altså en mindre tilbagegang i forhold til for et år siden, men vi har fået 21 
nye medlemmer i 2021 og 2 her i 2022, der er altså en ret stor udskiftning blandt vore medlemmer.  
I slutningen af 2020 havde vi desværre nogle som kørte ræs på den store bane, kommunen, som vi har et 
rigtigt forhold til, opsatte den 18. januar kampesten langs banen.  
  

Vi var Corona lukket de 2 første måneder af 2021, men fik sat gang i aktiviteterne hen over foråret og der har 
herefter været god aktivitet på træningspladsen, det er mit indtryk, at vi har en klub med god harmoni og 
meget positiv stemning.  
  
Afslutningen på forårstræningen blev markeret med pølser og samlede rigtigt mange deltagere. Og så havde vi 
en festlig julefrokost med stor deltagelse.  
  
Den store aktivitet på træningspladsen kunne jeg godt tænke mig at vi også fik i klubhuset, deri ligger også en 
stor del af vort sociale samvær, så kom ind i varmen og få snakket og udvekslet hunde erfaringer.  
  
Vor terrasse har fået nyt tag, så vi igen kan komme i læ for regn mm. Nogle friske medlemmer anført af Henrik 
Wittrup brugte en dag på den opgave.  
  
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.   
Tommy Sørensen  
 
 
 
A-udvalgets beretning 
 
I 2021 startede vi ringtræning den 30. marts.  
Vi serverede øl, vand og kaffe udenfor, da der stadig var Corona restriktioner.  
Der har været fin tilslutning hele året, Joel og jeg har stået for ringtræningen, og Kasper deltager flittigt med 
at hjælpe / løbe med mange hunde, hvilket er en stor hjælp.  
Den 15. juni blev der laver opslag på Facebook, om at voksne hunde er velkommen i ringen kl. 18,00, tidligere 
startede vi med hvalpene, dette for at imødekomme dem der skal til lydighed kl. 18,30.  
Sidste ringtræning før HAS var den 3. august. Vi lavede en festlig afslutning med HAS stemning, flag og musik. 
Efterfølgende var der spisning med 47 tilmeldte.  
Ringtræningen startede igen den 14. september, med henblik på vort kommende skue i oktober.  
Vi havde 102 tilmeldte hunde fint fordelt i klasserne til vore 3 dommere, Dorthe Granslev Rafn, Poul Meineche 
og Fritz Bennedbæk.  
En stor tak skal lyde til A-udvalget og de mange hjælpere fra kredsen.  
Vi havde en fantastisk tombola tak til Majbritt Løvkvist Hansen som var tovholder på denne, tak for de mange 
bidrag.  
På A-udvalgets vegne  
Mona Bech Sørensen  
 
B-udvalgets beretning 



I juli 2021 blev der afholdt færdselsprøve med fin tilslutning. Der skulle også have været afholdt UHP, men 
denne blev desværre aflyst pga. for få tilmeldte ligesom arrangementet i uge 42 også blev aflyst.  
I september blev der afholdt temaaften med dommer Dorte Granslev. Der var et fint fremmøde.   
I 2021 kom der også nye hjælpetrænere til; Christina, Ditte og Lukas, og der skal lyde en opfordring til andre 
der kunne have lyst til trænergerningen.  
 
Der er uddannet 3 nye prøveledere i klubben. Det giver mere fleksibilitet ved afholdelse af prøver i klubben. 
 
 
Spørgsmål 
Frafaldende medlemmer? – Kan man gøre noget i bestyrelsen? 
Tommy svarer: Mange mister interessen. Vi ved ikke hvorfor. Det kunne være interessant at finde årsagen 
hertil.  
 
Der foreslås salg af mad i klubhuset. 
Klubhuset skal være mere ”åbent” 
Der foreslås et lille udvalg der tager sig af nye medlemmer. De nye medlemmer skal tages med i klubhuset 
efter træning. 
Der foreslås flere weekendarrangementer – det kan være svært at nå i hverdagene. 
 
 
Regnskab 
Kasserer Mona Bech Sørensen gennemgår det udleverede reviderede regnskab. 
Der er ingen kommentarer og regnskabet godkendes.  
 
Indkomne forslag 
Ingen. 
 
Valg af næstformand 
Nuværende næstformand Henrik Wittrup ønsker ikke genvalg. Han vil gerne have en pause. Henrik peger på 
Jill Holtum Rasmussen som kandidat til næstformandsposten. 
Formand Tommy peger på Søren Ranch Iversen. 
Der foretages valghandling med 25 stemmeberettiget.  
Stemmer fordeler sig således: 
Søren Ranch Iversen fik 10 stemmer 
Jill Holtum Rasmussen fik 13 stemmer 
1 stemte blank.  
Jill Holtum Rasmussen er valgt til ny næstformand i Kreds 11. 
 
Valg af kasserer 
Mona Bech Sørensen modtager genvalg og vælges. 
 
Valg af sekretær 
Iben Danmark vil gerne være sekretær og vælges 
 
Valg af suppleant 
Gitte Skotland vil gerne være suppleant og vælges 
 
Valg af 2. suppleant 
Christina Neubert modtager genvalg og vælges. 



 
 
Valg af revisor 
Poul Meineche modtager genvalg og vælges. 
 
Valg af revisorsuppleant 
Inge Ronneberg modtager genvalg og vælges. 
 
Valg af 2 medlemmer til repræsentantskabsmødet 
Der vælges formand Tommy Sørensen og nyvalgt næstformand Jill Holtum Rasmussen. 
 
 
Eventuelt 
Der er spørgsmål til klubbens brug af penge. Der spørges til om det kunne være en idé at bruge nogle penge 
på vedligeholdelse af klubhuset. Der foreslåes også at der kunne købes og opsættes hegn.  
Det kunne være en idé at lave en konto til diverse vedligeholdelser.  
Der pointeres at pælene på den lille plæne også trænger til en kærlig hånd.  
 
Der snakkes om at planen om at bruge klubhuset mere skal afprøves – Der skal være tændt lys og der skal 
være nogen i klubhuset. 
 
Generalforsamlingen er slut og kredsen er vært med kaffe og brød.  
 
 
 
Kommentar fra formanden  
(dette skulle have været med på generalforsamlingen, men ordet blev taget og 
der blev valghandling umiddelbart efter)  
Henrik blev næstformand i 2018 da Torben Jepsen stoppede pga. sygdom og det har været en fornøjelse at 
have Henrik som næstformand/BRKér. Ved WM i 2018 gjorde Henrik et stort stykke arbejde og HB, specielt 
Vivi Gilsager fik øje på denne arbejdsomme person og stillede ham op som suppleant til HB, siden er han 
blevet HB medlem og for nyligt blevet medlem af Brugshunde Rådet. Nu skal der igen afvikles VM i Randers og 
mon ikke Henrik får en fremtrædende rolle her.  
Henrik har igennem årene udvist særdeles stor interesse for kredsens træning og lagt et stort stykke arbejde 
som instruktør, tak for det og også tak for din positive tilgang til vore opgaver.  
Du vil nu udtræde af bestyrelsen  
 


