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Generalforsamling DKK Kreds 9 den 02.10.2018

1. Pernille valgt som dirigent. Hun fortæller at generalforsamlingen er meldt 
rettidigt i blandt andet hunden og hjemmesiden.

2. Iben og Helle K. er valgt som stemmetællere. Der er 23 stemmeberettede. 

3. Formanden fortæller om arrangementerne i kredsen det sidste år. Der har været
kredsmesterskaber, foredrag ved dyrlæge og udstillingsdommer, 
hundesvømning, en ekstra rallyprøve i Alhede Hallen, juleskuet i Spøttrup, 
skuet i Nykøbing samt Kr. Himmelfarts skuet og prøver i Folkeparken. 
Derudover har der været god gang i træningen i kredsen. Formandens 
beretning er godkendt. Spørgsmål? Sonja spørger om der ikke er træning andre 
steder end i Vejrum. Bestyrelsen svarer, at det er der desværre ikke. 

4. Regnskabet sendes rundt til gennemgang. Kredens kasserer gennemgår 
regnskabet. Spørgsmål? Sonja spørger om de 320.000 + 75.000 er øremærket 
til, det kan give et skattesmæk. Bestyrelsen spørger, om der er en grænse for 
hvad der må stå på en konto som en forening har. Der bliver spurgt til hvorfor 
der ikke bliver investeret i ordentlige træningsfaciliteter. Bestyrelsen svarer, at 
der ikke er frivillige kræfter nok, når der bliver spurgt efter hjælp til 
arrangementerne. Derfor har bestyrelsen ingen interesse i at stå for vedligehold
og så videre på et areal eller hal. Marianne kritiserer at kredsen er udelukkende
i Holstebro og Vejrum, når det er Danmarks største kreds. Der burde være flere
træningssteder i kredsen. Hun vil gerne køre for at undervise andre steder. 
Helle spørger om hvorfor der er forskel på telefongodtgørelsen. Bestyrelsen 
svarer at det er fordi alle i bestyrelsen nu får telefongodtgørelse. Marianne 
spørger om godtgørelse til hende som koordinerer ringtræningen i Holstebro. 
Dette tager bestyrelsen op. Regnskabet er godkendt. 

5. Indkomne forslag: Vi har modtaget et forslag, som vi desværre må afvise, da 
det har indflydelse på kredsens økonomi. Det er kun bestyrelsen der kan tage 
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beslutning om økonomiske forhold. Forslaget kan tages op under eventuelt i 
stedet for. 

6. Bestyrelsesmedlemmer på valg er: Jes Svenningsen, Vita Sørensen, Camilla 
Overgaard og Johan Gregersen. De modtager alle genvalg. Der bliver spurgt 
ind til hvad bestyrelsen laver og hvor mange møder der er. Pernille svarer, at 
det er bestyrelsen som selv står for alt arbejdet ved alle arrangementer, da der 
ikke er mange frivillige kræfter i kredsen og der er bestyrelsesmøder efter 
behov ca. 5-7 stk. om året. Forslag: Ingen nye ønsker at stille op. Alle er 
genvalgt. 

7. Valg af suppleanter: Thorkild Villadsen, Laila Munk Sørensen og Susanne 
Obel opstiller. Antal af stemmer: Thorkild: 13, Laila: 15, Susanne: 18. Susanne
Obel er valgt som 1. suppleant og Laila Munk Sørensen er valgt som 2. 
suppleant, og hermed inviteret til alle bestyrelsesmøder. 

8. Gitte vil gerne fortsætte som revisor. Marianne vil gerne være revisorsuppleant 
igen. Begge er genvalgt.

9. Eventuelt: Marianne: -Velkomst til nye på skuer/ Mentorordning, Marianne 
foreslår, at der er nogle til at tage hånd om de nye udstillere. Hun vil gerne selv
hjælpe – Bestyrelsen har taget fat på dette og mærkater er klar til næste skue. 

-Vi skal have flere til generalforsamling, Marianne foreslår at det slås sammen 
med et foredrag evt. -Bestyrelsen vender dette på et bestyrelsesmøde. 

-Postkorrespondance, Marianne ønsker at få vished om at mails er modtaget og
få en melding tilbage sådan man ved, at mailen er modtaget og der tages 
stilling til det. -Bestyrelsen retter op på dette. 

Elsebeth: - Træningsfaciliteter. Hun har taget kontakt til Holstebro Kommune 
og snakket med dem om et areal på Vilhelmsborgvej til en samlet 
træningsplads. Helle: Nogle hunde er bange for skydebanen. Derudover bruger 
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private hundeluftere arealerne som lufteplads, derfor kan instruktørerne bruge 
1 time på at samle efterladenskaber op inden der kan trænes. Sonja: En samlet 
kreds ville være dejligt med mere sammenhold. Iben: Man skal huske at en 
træningsplads er et kæmpe arbejde. Det er ikke kun græsslåning, men der er 
meget vedligehold med læhegn, bygninger, p-plads osv. – Bestyrelsen svarer, 
at DKK-kreds 9 fik mulighed for at få et areal derude for 10 år siden, men 
valgte at afslå den gang. Der påmindes endnu en gang, at instruktørerne i 
kreds 9 selv skal sørge for areal eller hal/lokaler til træningen. 

Kamilla – Ønske om dagsordenen på hjemmesiden også sammen med 
referatet. -Dette er taget til efterretning. 

Christina: Ønske om indendørs hal til fælles træningshal. Fremsendte forslag 
til en hal sidste år? -Ikke et forslag som er nået frem til bestyrelsen. Bestyrelsen
ønsker dette tilsendt og kigger på det. Vi vil gerne leje en hal fra oktober til 
marts på forsøgsbasis, men det skal være realistisk og kunne bruges af både 
lydighed, hvalpe, rally og ringtræning. Der blev forsøgt og undersøgt en masse
sidste år fra bestyrelsen side. Men uden held. 

Sonja: Hvilket beløb kan afsættes til en fælles hal? -Det er noget bestyrelsen 
skal tage stilling til på et bestyrelsesmøde. 

Helle: Prøv at sætte op hvor mange timer I bruger på kredsarbejdet og som 
instruktører på årsbasis. Læg det frem, sådan andre kan se hvor meget tid der 
bruges på det. 


