
 

  

Vi styrker vore værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV HUND I DcH 

Referat Kredsgeneralforsamling 2021 – Kreds 5 
d. 10. juni 2021 kl. 19.00 i DcH-Svendborgs Klubhus 
  

Deltagere: Dorte Dabelsteen, Lene Gjeding, Henrik Bøgelund, Stig Hansen, Lennart Hummel, Majbritt Bak, Højme, Kerte-

minde, Brenderup, Nordfyn, Odense, Vestfyn, Svendborg, Ringe, Langeskov, Klaus Krog, Jim Hempel, Susan Aino Kjær, 

Helge Hansen, Vagn Bødker, Flemming Aalund, Dorthe Larsen. 

Fravær: Langeland, Helle Bøtker, Iben M. Krarup, Arne Honorré, Jacob Rasmussen 

Jim Hempel var nødt til at forlade mødet efter en halv time. 

(Kredsgeneralforsamling blev udsat fra 25. februar 2021 på grund af corona-restriktioner) 

 

Referat: 

1. Valg af dirigent 

Richard er valgt som dirigent 

 

2. Valg af stemmetællere 

Vagn Bødker og Flemming Aalund er valgt 

 

3. Kreds- og udvalgsberetninger 

Tages til efterretning. Vedlægges referatet. 

 

4. Regnskabsaflæggelse v/ kredskassereren 

Henrik fremlægger regnskabet. Regnskab 2020 er tilsendt mødedeltagere inden mødet. 

Regnskab godkendt. 

 

5. Indkomne forslag 

a) Forslag fra Kredsbestyrelse:  

Oplæg til sporlæggercentral  

 

Flere lokalforeninger giver udtryk for, at det er nødvendigt at få sporlæggercentralen op at køre, da 

der er ved at være store udfordringer med at finde sporlæggere, specielt til E-spor. 

Dette vil betyde, at der er flere lokalforeninger, som snart ikke vil kunne afholde konkurrencer, hvis 

der ikke findes en løsning. 

 

Flere giver udtryk for, at vi ikke får hverken nye eller flere sporlæggere af, at vi laver en sporlægger-

central, så det er vigtigt, at lokalforeninger gør mere for at få uddannet sporlæggere. 

 

Der gives udtryk for en bekymring for, om der risikerer at blive trukket for meget på de få sporlæg-

gere, så vi risikerer, at de siger stop og så har vi pludselig ingen sporlæggere. Det er dog planen, at 

der bliver - ligesom med dommerne - mulighed for, at sporlæggerne kan byde ind på konkurrence-

dage, når konkurrencekalenderen kommer ud. 
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a) Afstemning (ved håndsoprækning) om vi skal have en sporlæggercentral: 

1 lokalforening stemmer imod en sporlæggercentral 

Alle andre lokalforeninger stemmer for en sporlæggercentral. 

Forslag godkendt. 

 

b) Afstemning (ved håndsoprækning) om en kontingentstigning på 10 kr. til dækning af spor-

læggercentralen.  

Afstemning om kontingentstigning på 10 kr. pr. lokalforeningsmedlem: 

1 lokalforening stemmer imod 

1 lokalforening stemmer hverken for eller imod 

Alle andre lokalforeninger stemmer for 

Kontingentstigning er dermed vedtaget. 

 

Kredsbestyrelsen vil indkalde interesserede sporlæggere og konkurrenceansvarlige fra lokalforenin-

gerne med henblik på at udarbejde nærmere retningslinjer for sporlæggercentralen. 

 

6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent 2022 

Kredskasserer gennemgår budget 2022. Lejeudgifter til skoven er medtaget i budget 2022. Kontin-

gentstigning med 10 kr. som følge af sporlæggercentral. 

Kontingentforslag: 120 kr. i 2022 

Afstemning (ved håndsoprækning): Alle stemmer for 

Forslag vedtaget 

 

7. Valg af Kredsformand – Dorte Dabelsteen modtager genvalg 

Dorte Dabelsteen er genvalgt som formand 

 

8. Valg af kasserer (lige år) – ikke aktuelt 

 

9. Valg af næstformand (lige år) – ikke aktuelt 

 

10. Valg af suppleant for kasserer – Sonja Würts ønsker ikke genvalg 

Birte Just DcH-Brenderup er valgt 

 

11. Valg af ordensudvalgsmedlem – Richard Olsen modtager genvalg 

Richard Olsen er genvalgt 

 

12. Valg til bestyrelsen i DcH´s Initiativfond – Flemming Aalund modtager genvalg 

Flemming Aalund er genvalgt 

 

13. Valg af udvalgsformænd til udvalg: 

Dommerudvalg – Ikke aktuel 

Konkurrenceudvalg – Stig Hansen modtager genvalg 

Stig Hansen er genvalgt 

Uddannelsesudvalg – Majbritt Bak modtager genvalg for 1 år 

Majbritt er genvalgt 
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14. Valg af to revisorer – (Richard Olsen er valgt for 2 år i 2020) 

                                     Bo Alsen modtager genvalg 

Bo Alsen er genvalgt 

 

15. Valg af revisorsuppleant – Helge Hansen modtager genvalg 

Helge Hansen er genvalgt 

 

16. Evt. 

Richard Olsen fortæller at skoven bliver brugt flittigt – det er virkelig godt. Skytten, som vi har lejet 

det af, fortæller at det ikke kan ses, at vi bruger skoven, så det er meget positivt. 

Richard har lavet et kort over skoven, som blev delt ud til alle lokalforeninger. (lægges på Kredsens 

hjemmeside). 

Der bliver sat en skurvogn til rådighed, hvor man kan gå ind og nyde en sodavand eller hvad man 

ellers har med. 

 

Der spørges til, om vi stadig bare booker ved Richard eller om der er et bookingsystem på vej? 

Indtil videre kører det fint, så vi fortsætter med at booke ved Richard. 

 

Der spørges til, om der kommer regler for brugen af skoven – dette skulle ikke være nødvendigt, da 

vi får ros for vores brug af den allerede nu. 

Der vil blive lavet regler, hvis der bliver behov for det. 

 

D. 26/6 2021fra kl. 11-14 vil Svendborg gerne byde på en pølse, da de har jubilæum samt indvielse 

af deres nye hundelegeplads. 

 

Når der afholdes konkurrencer, skal vi overveje at rykke konkurrencearealerne tættere sammen. 

Dette både for tilskuervenligheden, samt at dem der skal til DM kan blive meget overrasket over 

hvor tæt konkurrencerne foregår. 

 

Dirigent: Richard Olsen, DcH-Vestfyn 

Godkendelse af referat 

 

Dato:                        Dirigentens underskrift: 

 


