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Referat af kredsgeneralforsamling 2019 – Kreds 5 
d. 21. februar 2019 i Svendborgs klubhus 
  
Indbudte: Johnny Voss (JV), Dorthe Larsen (DL), Henrik Bøgelund (HB), Lennart Hummel (LH) DU, Gitte Pedersen (GP) KUU, 
Klaus Krog (KK) LDU, Jim Hempel (JH) LAGU, Flemming Aalund (FAA) INTF, Susan Aino Kjær (SAK) LUU, Arne Honorè (AH) 
LKU, Flemming Rasmussen (FR) KDU, Helge Hansen (HH) KDU, Janna Juhler (JJ)LKONS, Højme (HCH), Kerteminde (KCH), 
Langeskov (LgCH), Nordfyn (NCH), Odense (OCH), Ringe (RCH), Svendborg (SCH), Vestfyn (VCH), Brenderup (BOCH) 
Afbud: Stig Hansen KU, Connie Staal UDD, Iben M. Krarup LRU, Thomas Ryhave LDU. Ingen afbud: Langeland 
 

Dagsorden: 
  

1. Valg af dirigent 
Richard Olsen blev valgt og fastslog at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 

2. Valg af stemmetællere 
JJ og SAK blev valgt 
 

3. Kredsformandens beretning 
JV gennemgik formandens beretning (er vedhæftet). 
Beretningen blev taget til efterretning 
 
Udvalgenes beretning: 
Dommerudvalg – LH gennemgik beretningen (er vedhæftet). 
Tak til Odense og Kerteminde for husning ved uddannelse. 
Prøv at få fat i en skriver hvis der kun er en dommer til konkurrence. 
Dommerbøgerne bliver delt ud til lokalforeningsformændene, så de kan give dem videre til 
dommerne i deres klub. 
HB oplyser at der vil blive brug for en del skrivere sidst på året. 
NCH har prøvet at bruge kridtsnor, det fungere fint. Kan købes i byggemarkeder. 
 
Uddannelsesudvalg – GP gennemgik beretningen (er vedhæftet). 
Datoerne for agilityoverbygning bliver flyttet, da JH har aftalt kursus i anden kreds, grundet for få 
deltagere ved planlægning. SAK sagde tak til GP for det store arbejde hun har lagt i udvalget. 
 
Konkurrenceudvalg – da Stig Hansen var syg, gennemgik JV beretningen (er vedhæftet) 
 
Initiativfonden - FAA fortalte at initiativfonden har hold møde hvor der blev set på en ansøgning fra 
en lokalforeningen fra kredsen og han opfodre til at man søger fonden, hvis man skal finde penge til 
projekter. 
 

4. Regnskabsaflæggelse af kredskassereren 
HB gennemgik nogen af punkerne i regnskabet. 
NCH - Vi skal blive ved med at de samme priser da vi får tilskud fra kommunen 
LgCH - får ikke tilskud så de vil gerne nedsætte prisen. 
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HB tilstræber at han når at få ordnet bilagene inde for 14 dage efter modtagelse. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

5. Indkomne forslag:  
Godkendelse af vedtægterne som er vedtaget på landsmødet i marts 2018  
Der er lavet en §9 som er fra de gamle vedtægter 
JJ -  §4 hvem skal referaterne ud til – initiativfonden skal også have det.  
JV – hvis det forslag om midler, der er indsendt til landsmødet 2019, bliver initiativfonden måske et 
udvalg. 
Med rettelsen i §4 ang. initiativfonden er vedtægterne enstemmigt vedtaget. 
 

6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent 2020  
(Forslag – Uændret 110,00 kr.) Budget for 2020 udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen. 
SAK – forslår at konsulenterne får forhøjet deres budget og det samme med kredsinstruktørene-
aspiranterne. 
NCH -  hvem betaler for uddannelse 
Kredsinstruktøraspiranterne, SAK - det gør landsens. 
NcH- foreslår at der bliver sat 5000 kr. af til henholdsvis konsulenter og kredsinstruktøraspiranter. 
HB synes det er en god ide. 
KK – dommerne skal også have. 
 JV gjorde opmærksom på at dommerne bliver inviteret til dommeraften hvor spisningen bliver 
betalt af kredsen. 
JJ synes dommerne kan søge penge til kurser om hunde, så det ikke altid kun er regelsættet de 
undervises i, evt. et adfærdskursus. 
Alle kan søge om penge til uddannelsen. 
Budgettet blev enstemmigt vedtaget 
Kontingent uændret. 
 

7. Valg af kredsformand – JV fortalte at bestyrelsen peger på Dorte Dabelsteen. 
DS – præsenterede sig selv og blev derefter hun valgt. 
NCH – Dorte er et frisk pust – JV har været på posten i 25 år, og det er meget godt i tråd men 
resten af DcH, hvor flertallet af medlemmerne er kvinder. 
 

8. Valg af kasserer – (lige år).  
 

9. Valg af næstformand (lige år) 
 

10. Valg af suppleant for kasserer - Karin Sørensen blev genvalgt. 
 

11. Valg af ordensudvalgsmedlem- Richard Olsen blev genvalgt. 
 

12. Valg til bestyrelsen i DcH’s Initiativfond – Flemming Aalund er genvalgt. 
 

13. Valg af udvalgsformænd til udvalg:   
Dommerudvalg – (Lige år) 
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Konkurrenceudvalg – Stig Hansen blev genvalgt 
 
Uddannelsesudvalg – Nichole Andersen fra Højme tilbyder sig som formand for udvalget. 
Nichole Andersen blev valgt uden modkandidater. 
Der mangler 2 mere til udvalget så lokalforeningsformændene skal ud og finde dem hvis vi skal have 
uddannelse i kreds 5.  
 

14. Valg af 2 revisorer - Bo Alsen er genvalgt for 2 år og Richard Olsen er genvalgt for 1 år  
 

15. Valg af 1 revisorsuppleant – Marianne Madsen er genvalgt. 
 

16. Eventuelt 
FAA – vil gerne opfodret til at stemme for forslaget på landsmødet om at initiativfonden skal have 
2½ % af overskuddet. 

 
Arne – spørgsmål til afregning af dommerkørsel – JV nej det er for konkurrencer på kredsplan, 
Kredsen tæller ca. 30 DcH dommere, Agility og Rally har kun 2 dommere hver, det er til dem hvis 
dommere i kredsen ikke kan. 
AH -  der skal nok lave nogle specifikke reglsæt. 
HB - bestyrelsen kigger på det igen, men som det står i referatet er det der gælder lige nu, da 
kredsen ikke er større end vi kan finde ud af om nogen snyder med det. 
 
SAK – Agriakurserne er, i kredsen, afholdt for 6 lokalforeninger. Kurserne er blev evalueret af 
kredsinstruktørsamlingen og i den form som det er udbudt i nu, ønsker de ikke at arbejde videre 
med, da det giver for stort arbejdspres og mange af dem ikke har fået nogen erkendtlighed.  
Der er lavet ny aftale med landsformanden, som betyder at kurserne kun køre indtil sommerferien.  
Derefter melder HB ud med et nyt koncept/emne. 
SAK opfodre de sidste klubber, som mangle i kredsen, om at gå sammen så man er flere til at 
debattere emnerne på dagen. 
NCH- troede at kredsinstruktørerne fik noget fra Agria. Ros til kurset, vi skal have en snak om det 
på vores næste instruktørmøde. 
SAK forstår godt at lokalforeningerne har troede det var helt gratis, for det var det der blev meldt 
ud fra HB. 
JH - det er vigtigt at bestyrelsen er med på kurserne. 
 
HB – budgettet laves 2 år i forvejen? 
JV det er en tradition at lægge budgettet 2 år frem. 
Budgettet skal være klar pr. 1. januar, derfor denne regel. 
HB – vi har penge i kassen, så hvis der er nogen der har en ide til et arrangement, så kom med det. 
JJ – synes der skal bruges penge på VIP arrangementer til dem, der lægger et stort stykke arbejde i  
lokalforeningerne og kredsen. F.eks. en fællesmiddag eller træningsweekend for instruktørerne og 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
JH - DGI stævne i kredsen – da banerne ikke er forsvarlige, vil Højme ikke deltage mere, så de 
afholder et arrangement for nye hundefører 14 maj og 22 august, så de kan at prøve at komme i 
konkurrence. 
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NCH – Det er på sin plads at takke JV for det kæmpe stykke arbejde han har lagt i kredsen. 
DL – takkede JV for godt samarbejde og hans store indsats igennem årene. 
- glemte at takke GP for hendes indsats og for godt samarbejde, men gør det her. 
 
RO takkede JV for godt samarbejde og hans store indsats i DcH. 
Takkede forsamlingen for god ro og orden. 
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