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Referat, generalforsamling d. 22/9-2016

1. Gitte Pedersen er valgt.

2. Cindy og Preben er valgt, der er 32 stemmeberettigede.

3. Kredsens beretning er godkendt.

4. Spørgsmål til regnskab:

A. Hvorfor bruges der ikke penge på annoncer? Vi bruger vores hjemmeside.

B. Hvorfor bruges der ikke penge på et klubhus? Fordi vi ikke pt. Har et egnet sted.

C. Tilmeldingsgebyret til skuer er for høj? Prisen er ikke steget de sidste år, hvor i    
mod den er steget ved rally og lydighed`s prøver.

D. Igen spørgsmål til beklædningsgodtgørelsen? De penge udbetales som tilskud til 
instruktørenes tøj.

E. Ringtræning i Holstebro, ønsker bedre træningsfaciliteter om vinteren.
Det skal instruktøren selv stå for, men forslag modtages.

Der er stemt om regnskabet, og det er godkendt.

5. Ingen indkomne forslag

6. Da Merete Andersen, Kurt Holck og Helle Laustsen har valgt at træde ud af 
bestyrelsen før tid, og 3 er på valg, skal der vælges 5 nye bestyrelsesmedlemmer.
1. suppleant Kaj Andreasen takker nej til at indgå i bestyrelsen p.g.a. 
Helbredsmedsige årsager, 2. suppleant Trine Dyrgård overtager Merete Andersens 
plads.
Sonja spørger hvorfor Merete, Kurt og Helle har valgt at trække sig? Alle svarer, det 
er p.g.a. samarbejdsvanskeligheder i bestyrelsen.
På valg er Vita Sørensen, Camilla Overgård og Jes Svenningsen, alle ønsker 
genvalg. Yderligere opstiller Johan Gregersen og Pernille Svenningsen, alle blev 
valgt ind, 1. suppleant blev Anita Sørensen og 2. suppleant blev Marianne 
Teglborg.

7. Revisor blev Gitte Pedersen og suppleant blev Kaj Andreasen.
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8. Kaj: Hvorfor er generalforsamling altid i Nykøbing? Bestyrelsen undersøger nye 
muligheder til næste år.

Sonja: Er der lavet om på kredsens geografisk? Der er der ikke.

Marianne: Kommer der en og hjælper Leon til ringtræning? Jes svarer, der er lavet 
aftale med Leon om han skal give besked når han mangler hjælp, så vil Gitte, 
Merete og Kamilla hjælpe på skift.

Mere festlige udstillinger: Juleskue med tema, juletræ, julemand, jule småkager osv.

Gallaskue: Gitte og Kamilla H. vil gerne hjælpe.

Kamilla H.: Hvorfor er der ikke national eller internationale udstillinger i kredsen? Er 
der opbakning til det i kredsen eller? Kredsen har ikke søgt, da det er et stort 
arbejde at afholde. David med flere melder sig klar til hjælp.

Sonja: Hvad med udvalg? Evt. udstillingsudvalg? Det vil bestyrelsen se på.

Marianne: National udstilling, bestyrelsen skal være åben for hjælp udefra. Det er 
taget til efterretning.

David: en offentlig facebook gruppe for hele kreds 9. Signe vil gerne hjælpe med at 
lave en, bestyrelsen kigger på det.

Karin: Lav et facebook link for tilmeldinger.

Katarina: Ønsker ”årets hund” kvalifikations konkurrencer i rally og LP til kredsen, 
bestyrelsen kigger på det og DM kvalifikationer.

Pia: mangler der hjælp til arrangementer? Der blev sendt en liste rundt.
Gratis hund i stedet for hjælp? (gavekort til skue i en anden kreds), bestyrelsen 
kigger på det.

Marianne: Ønsker der siges tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, der 
klappes.

Susanne: Ønsker foredrag om:

Kathrine Kirkegård (Frisenborg)
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Reproduktion

Genetik
Handler kursus

Dommerforedrag, hvad kigges der efter?

Hundens dag arrangement i kredsen.

Stine: Ønsker rally og LP kursus.

Signe: Ønsker foredrag om barf (rigtig hundemad)

David opfodrer til at bestyrelsen følger op på disse forslag.

Gitte takker for god ro og orden.

 


