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Referat af kredsgeneralforsamling 2018 
Kreds 5 d. 22. februar 2018 

  
 
Dagsorden: 
  

1. Valg af dirigent 
Richard Olsen blev valgt og hørte om der var nogle indsigelser  
og det var der ikke, så vi fortsætter 
 

2. Kredsformandens beretning 
Johnny gennemgik kredsbestyrelsen beretning 
Jim – der er 1 i agility overbygningen som sendes til kreds 4. 
Susan - Hundens dag skal ligge senere i august, så det ikke kolliderer med  
sommerferien. 
Beretningen blev godkendt og er vedhæftet referatet. 
 
Uddannelsesudvalgets beretning 
Gitte var syg så Johnny læste beretningen op. 
Jim synes det er meget ærgerligt, at der kun er tilmeldt 7 til efteruddannelse  
I sporlægning især når der har været efterlyst sporlæggere i mange år. 
Poul Erik mener at det er fordi folk er bange for at de ikke kan finde sporene. 
Svendborg har holdt flere interne sporlæggerkurser. 
Poul Erik roser udvalget for et godt stykke arbejde. 
Beretningen blev taget til efterretning og er vedhæftet referatet. 
 
Konkurrenceudvalgets beretning 
Stig var syg så Johnny læste beretningen op og den blev taget til efterretning. 
Klubberne skal huske at opdatere beregnerprogrammet i god tid. 
Stig har sendt en vejledning med. 
Beretningen blev taget til efterretning og er vedhæftet. 
 
Dommerudvalgets beretning 
Flemming gennemgik beretningen. 
Lokalforeningerne må gerne se om de kan spotte nye aspirantemner og så  
melde det til dommerudvalget. 
Beretningen blev taget til efterretning og er vedhæftet referatet. 
 
 

3. Regnskabsaflæggelse af kredskassereren 
Vagn gennemgik nogen af punkterne på regnskabet, for at fortælle hvorfor resultatet er blevet 
som det er.  

 
Deltagere: 
Johnny Voss 
Dorthe Larsen  
Vagn Bødker 
Lennart Hummel DU 
 
Jim Hempel LAGU. 
Flemming Aalund INTF 
Susan Aino Kjær LUU 
Arne Honorè LKU 
Iben M. Krarup LRU 
Flemming Rasmussen 
DU 
 
Højme - 2 
Kerteminde - 1 
Langeland - 2 
Langeskov - 2 
Nordfyn - 2 
Odense – 1  
Ringe - 2 
Svendborg - 2 
Vestfyn - 1 
Brenderup - 1 
 
Afbud: 
Stig Hansen LKU 
Janna Juhler LKONS 
Thomas Ryhave LDU 

Gitte Pedersen KUU 
Connie S. Staal KUU 
Klaus Krog LDU 
 
Ingen afbud: 
Pia Andersen 
Østfyn  
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Nordfyn får tilskud fra kommunen, mange andre klubber får ikke tilskud. 
Jim -  uddannelse - det er gode penge at give ud til. Man kunne evt. give penge tilbage til 
klubberne hvis der er overskud. 
Johnny - Hvis man gør det, skal man hæve kredskontingentet for at få et positivt regnskab. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Indkomne forslag:  
1. Bestyrelsen har et forslag til vedtægtsændring til §4. 1. afsnit 
Nuværende tekst: Indkaldelse til Kredsgeneralforsamlingen skal ske ved skriftlig indvarsling 

senest 3 uger før den tredje torsdag i februar. Indkomne forslag, til behandling på 

kredsgeneralforsam-lingen, skal være kredsformanden i hænde, senest 8 dage før. 

Forslag til ny § 4. 1. afsnit 

Med mindst 14 dages forudgående varsel indkalder bestyrelsen medlemmerne til ordinær 

generalforsamling, som afholdes mellem 15. februar og 1. marts (begge dage inklusive). Forslag 

der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være kredsformanden i hænde, senest 8 dage 

før. 

Forslaget blev ved håndsoprækning enstemmigt vedtaget. 

2. Forslag til afvikling af Fyns mesterskab i agility. 
Forslag 2 til udregning af FM i agility. 2 Bedste resultater og resultatet på dagen. 
Resultaterne kommer fra beregnerprogrammet bedst i åbne klasser. 
Resultaterne er omregnet til point. 
Forslaget blev vedtaget. 
 

5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent 2019  
Budgettet er uden træneruddannelsen, da det kommer an på hvor mange der kommer. 
Budgettet blev vedtaget. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og det blev vedtaget. 

 
6. Valg af kredsformand (ulige år) 

 
7. Valg af kasserer  

Henrik Bøgelund fra Højme blev valgt. 
 

8. Valg af næstformand  
Dorthe Larsen fra Svendborg blev genvalgt. 
 

9. Valg af suppleant for kasserer  
Karin Sørensen blev genvalgt. 
 

10. Valg af ordensudvalgsmedlem- (ulig år) 
 

11. Valg til bestyrelsen i DcH’s Initiativfond – (ulig år) 
 

12. Valg af udvalgsformænd til udvalg:   
Dommerudvalg – Lennart Hummel er valget af dommerne 
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Lennart er godkendt. 
Konkurrenceudvalg – (ulig år) 
Uddannelsesudvalg – (ulige år) 
 

13. Valg af 2 revisorer – Bo Alsen og Richard Olsen er på valg 
Bo Alsen fra Nordfyn og Richard Olsen fra Vestfyn blev genvalgt. 
 

14. Valg af 1 revisorsuppleant  
Marianne Madsen fra Kerteminde blev genvalgt. 
 

15. Hvidpletrepræsentant skal vælges 
Johnny fortalte kort om hvad det gik ud på. 
Det er især i Assens og Faaborg der mangler DcH klubber  
Der var ingen der meldte sig, og forsamlingen blev bedt om 
at høre i deres klubber, om der var nogen som vil melde sig. 

 
16. Friluftrådsrepræsentanter skal vælges 

Udgår da det ikke kan vælges på kredsplan men lokalforeningsplan. 
Langeland, Ringe, og Svendborg blev bedt om at se om de kan finde en  
fra deres klubber, som har lyst til at blive repræsentant kreds Syd 
Poul Erik Larsen fra Nordfyn er det for kreds Nord. 

  
17. Eventuelt 

DM 2019  
Langeskov meldt sig som tovholder til DM 2019, men skal have aftalerne på plads først. 
Ringe står for IPO – Højme står for Agility – Kerteminde står for Ekl.  
Langeskov står for resten, hvis de kan få hjælp til sporhundene. 
Forsamlingen snakkede om sporhundene og er enige om at de ikke hører til 
ved DcH´s DM, og at det koster for meget for sporlæggerne, at have dem med. 
Langeskov samler helt op på aftalerne med de andre klubber inden på lørdag, 
så Johnny kan tage noget med til HB. 
 
Kreds 4 synes at vores kredsbrochure er så god, at de har spurgt om de må bruge den 
som udgangspunkt til at lave deres egen. Dette har de fået lov til. 
 
Poul Erik spurgt om hvad der er sket i landseftersøgningsudvalget og Jonny svarede. 
 
Susan – vi skelner mellem ting og person findere. Er der en ny holdning i HB ang. hvad vi vil? 
Johnny synes grundtanken er sund og vi har nu pengene i DcH for at få personfindere op at stå, 
men der er ikke besluttet noget endnu. 
 
Poul Erik er ked af at det kun er DKK som kommer i Tv. 

             
Johnny takkede Vagn for godt og stabilt arbejde i kredsbestyrelsen og forsamlingen råbte 3 hurra 
for ham. 
Richard sluttede mødet med at takke for god ro og orden. 
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