
Referat af: KREDSGENERALFORSAMLING Kreds 80 den 10.02.2018  
 

16 stemmeberettigede af 29 medlemmer. 5 tilhørere. 

1. Valg af dirigent: Leif Mortensen  

2. Valg af 2 stemmetællere: Esben Pedersen og Gurli Duedahl 

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse: Godkendt med akklamation   

4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af 

ansvarsfrihed. Godkendt med akklamation   

5. Indkomne forslag: Ingen 

6. Valg, jfr. § 12, og valg af kredsrepræsentanter, jfr. § 23. 

 Formand - for 1 år: Ketty Jensen 

 Næstformand - for to år: Per Svoldgaard Nielsen 

 Kredskasserer - for to år: Torben Møller 

 Kredssekretær - for to år: Irene Bitsch 

 Bestyrelsesmedlem - for 1 år: Anja Bjerre Christiansen  

 2 bestyrelsessuppleanter: 1. Gurli Duedahl, 2. Esben Pedersen  

 Valg af revisor og revisor suppleant: Annette Dahlberg og Jan Henry Christensen Serup 

 2 repræsentanter til Schæferhundeklubbens repræsentantskabsmøde den 18. marts 2018: FM. 

Ketty Jensen og BRK Pat Funnell 

7. Eventuelt  

1. Overrækkelse af erstatningspokaler for 2016 og vandrepokaler for 2017 

2. Bestyrelsen: Vedrørende indførelse af mobile pay. Det vil koste 0,75kr pr transaktion. Et flertal 

var for brugerbetaling af beløbet. Ingeborg har en gammel mobil, som kredsen må få. 

Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at gå videre med dette. 

3. Bestyrelsen: Bestyrelsen opfordres til at gå videre med at få en aften med Førstehjælpskursus for 

hunde. 

4. Bestyrelsen: Kredsen tilbyder pladsen til VM hold fra den 26.september til den 3. oktober. Pat vil 

være tovholder og udarbejde et skema med frivillige der vil stå til rådighed i perioden.  

5. Bestyrelsen efterlyser træner og figurant aspiranter. Kom ud af busken og give Pat besked.  

6. Bestyrelsen: der afholdes en HF gruppe C kursus i april. Der var også efterspørgsel for en intern 

lydighedskursus. 

7. Gurli: Efterlyser prøvedato. Bestyrelsen vil lave et arrangementsplan for hele året. Torben vil 

gerne være PL.  

8. Irene: Overholdes reglerne på hjemmesiden? Bestyrelsen vil revidere disse. 

 

Referant: Pat Funnell 


