Referat af kredsgeneralforsamling 2020 – Kreds 5
d. 27. februar 2020 i Svendborgs klubhus

Deltagere: Dorte Dabelsteen(DD), Dorthe Larsen (DL), Henrik Bøgelund (HB), Lennart Hummel (LH) DU, Majbritt Bak
(MB) KUU, Klaus Krog (KK) LDU, Jim Hempel (JH) LAGU, Flemming Aalund (FAA) INTF, Susan Aino Kjær (SAK)
LUU, Helge Hansen (HH) KDU, Vagn Bødker (VB) KDU, Højme (HcH), Kerteminde (KcH), Langeskov (LgcH), Nordfyn (NcH), Odense (OcH), Ringe (RcH), Svendborg (ScH), Vestfyn (VcH), Brenderup (BocH)
Afbud: Iben M. Krarup (IMK) LRU, Janna Juhler (JJ) LKONS, Stig Hansen KU, Arne Honorè (AH) LKU, Jacob Rasmussen (JR) LB % afbud: Langeland

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Richard Olsen er valgt.
Generalforsamling er lovligt indvarslet.
2. Valg af stemmetællere
Flemming Aalund, Helle fra KcH.
3. Kreds- og udvalgs beretninger
Er vedhæftet
Kredsens beretning blev godkendt efter følgende bemærkninger.
NcH bemærkning til HB delen, vi er blevet misbrugt på klubmodulet, da vi ikke har fået
længere tid og at henvendelser sker fra folk som ikke er kendt i DcH. Systemet er godt,
men der mangler mere tid til at forberedes af systemet.
DD – det var på grund af DM at vi kom så sent i gang.
HB – det har taget 1 ½ mdr. at komme rundt i alle kredse.
Uddannelsesudvalgs beretning blev godkendt efter følgende bemærkninger.
Der skal findes 1 eller 2 mere til udvalget, for at få det til at køre.
Alt ang. økonomi skal sendes til udvalget (Majbritt), så sender hun videre til kredskassereren.
Højme- roset Majbritt for hendes store arbejde.
Susan – LUU – godt arbejde med at få lavet brochurer om, hvordan man skal forholde sig,
når man vil tage/holde uddannelse.
Dommerudvalgets beretning blev godkendt efter følgende bemærkninger.
Der mangler dommere – så gå nu ud i lokalforeningerne og spørg hundeførerne om de ikke
vil med ud og være skriver til et par konkurrencer, så de kan prøve det.
Konkurrenceudvalgets beretning blev godkendt efter følgende bemærkninger.
VIGTIGT AT LÆSE DET OM KLUBMODUL OG BEREGNERPROGRAMMET.
4. Regnskabsaflæggelse af kredskassereren.
Regnskab 2019 blev vedtaget med følgende bemærkninger
Karin OcH – skal kredsen betale, hvis der er mange tilmeldte til konkurrencen.
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HB – det er en regel der gælder alle konkurrencer.
NcH – Der stå forkert på hjemmesiden, så det skal rettes.
DD - Rally har lagt en plan for hele landet, og samarbejder med DKK dommere. Det er altid DcH dommeren som skal tager åben klasse.
OcH- OcH har før fået afslag på hjælp, så er glad for at kunne søge fremover.
5. Indkommende forslag
Ændringsforslag til §4 om at kredsgeneralforsamlingen finder sted sidste torsdag i februar
måned.
NcH - det er noget vås – man kan ikke have 2 modsætninger stående i samme §.
§ 3 det er forretningsudvalgets arbejdsopgaver og der skal ikke stå noget om hvornår generalforsamlingen skal indkaldes.
KK – der kan ikke stå noget forskelligt i samme §
DD – det var for at undgå bøvl med vinterferien at man lavede § 3.
Man kan ikke slette datoerne for hvornår den skal ligge.
NcH – man bibeholder § 3 og pålægger bestyrelsen om at det ikke skal ligge i vinterferien
LgcH – bakker op om bestyrelsens forslag.
SAK – der skal ikke stå noget modstridende i §`erne, og de skal holdes så enkelte som muligt.
NcH – Kommer med et nyt forslag om § 3 til næste år.
Bestyrelsen trækker forslaget
NcH – kredsens vedtægter står ikke beskrevet som på landssiden, så hvis man vil have det
ens skal det ændres i klubmodulet.
6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent 2021
BocH – hvorfor budgetter man med underskud
HB – det er for at give bedre mulighed for at det holder.
VB – dommerudgiften er ikke høje i 2021, da der ikke er nogen aspiranter der skal til dommerprøve?
Budgettet blev godkendt
Kredsbestyrelsen foreslår uændret kontingent = 110,00 kr.
NcH – skal vi til at betale kontingenter tilbage hvis medlem fortryder inden for 3 uger?
Kommer det også til at gælde kredse og lands?
HB – med klubmodul melder medlemmet sig ind, inden de kommer i klubben
NcH – bliver det et krav eller frivilligt for lokalforeningerne
HB – forslaget til landsmødet er lagt op til at det er frivilligt for lokalforeningerne, at have
denne politik.
Kontingent blev godkendt
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6. Valg af kredsformand (ulige år)
7. Valg af kasserer
Henrik Bøgelund - Højme og Sonja Würtz - Langeskov stillede op
Efter skriftlig afstemning med 48 stemmer blev resultatet Henrik = 32/Sonja = 15/blank = 1
Henrik Bøgelund er valgt.
8. Valg af næstformand
Ingen kandidater, så der bliver indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d. 19. marts kl.
19.00 i Svendborgs klubhus.
Indkaldelse kommer hurtigst muligt.
9. Valg af suppleant for kasserer
Sonja Würtz - Langeskov stiller op og blev enstemmigt valgt.
10. Valg til bestyrelsen i DcH’s Initiativfond – (ulige år).
11. Valg af udvalgsformænd til udvalg:
Dommerudvalg – Lennart Hummel – Ringe blev valgt.
Konkurrenceudvalg – (ulige år)
Uddannelsesudvalg for 1 år – Majbritt Bak - Vestfyn blev enstemmigt valgt.
12. Valg af 2 revisorer - Richard Olsen - Vestfyn blev genvalgt.
13. Valg af 1 revisorsuppleant – Jan B Rasmussen - Svendborg er valgt.
14. Eventuelt
FAA – initiativfonden har lavet overskud på 5000 kr., så der er flere penge at låne for lokalforeninger, så henvend jer gerne.
Der var en snak om kørepenge til dommerne og hvordan/hvad de skal udfylde for at få
dem.
Vi starter som vi plejer og så kommer der en løsning i løbet af året, så dommerne også får
gjort det rigtigt ift. Skatloven.
DD - der mangler en repræsentant til friluftsrådet afdeling Syd – kan RcH/LcH/ScH finde
en person som vil tage til møde 1 gang om året i rådet?
Poul Erik fortalte lidt om hvad han har oplevet som repræsentant i afdeling Nord – vi får
ikke noget ud af det, men viser flaget.
DD – der kommer mange sponsorpenge fra friluftrådet, så vi skal være synlig i rådet.
Der er møde d. 10. marts hvis der kan findes en person som vil deltage.
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DD – kredsmappen er ved at blive lagt ind i klubmodulet, så vær sød at gå ind og tjekke jeres oplysninger så de kan blive opdateret.
DD – Takkede DL for godt samarbejde og gav hende en regnjakke fra DcH-Shoppen som
afskedsgave.
VcH – der er en 5 ha. hundeskov i Middelfart som deles af 2 lokalforeninger (Vestfyn og
Brenderup) og PH fra 1 april til 1 oktober, og der er plads til at også andre lokalforeninger i
kredsen kan benytte den når der er frit.
Man kan ringe til VcH (Steen 26247126 eller Kurt 2543 8382) eller BocH (Susan 40585466)
og aftale nærmere.
Det er instruktører for A/E/B hunde der kan byde ind efter kalenderen, når VcH eller Boch
også er der.
Der skal sættes skilte op og de kan hentes i Richard Olsens butik i Ejby
Richard invitere til rundvisning om kort tid.
Richard takkede for god ro og orden og sluttede med et leve for DcH
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