
 
17/1, 2014 

 

Referat fra Generalforsamlingen den 15/1 14 

 

A. Valg af dirigent. Claus Max Hansen blev foreslået og blev valgt. Dirigenten 

konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt iflg. kredsvedtægterne i 

Schæferhundeklubben Danmark. 

 

B. Dirigent Claus Max Hansen ønskede at få præciseret bestyrelsens sammensætning, da 

det på kredsens hjemmeside fremgik at bestyrelsen bestod af 4 

bestyrelsesmedlemmer, og 1 suppleant, men at bestyrelsen oplyste at den var 

fuldtallig (5 medlemmer) Claus påpegede at det i kredsens referater fra året 2013 

bestyrelsesmøder ikke fremgik at et bestyrelsesmedlem var udtrådt af bestyrelsen, og 

at 1. suppleanten var indtrådt, og at 2. suppleanten havde trukket sig.  Han påpegede 

at vi fremover i bestyrelsen skulle skrive i vores referater hvis/når et bestyrelses 

medlem går af og hvem der træder ind i stedet. 

 

C. Stemmetællere. Gorm Christensen og Jens Hyldvang blev valgt og vi var 11 

stemmeberettigede. 

 

D. Formandens beretning og BHU´s beretning blev læst op, og begge blev godkendt. 

 

E. Kassererens forelæggelse af revideret regnskab.  Der blev spurgt ind til posterne El og 

Forsikring, og Lene forklarede. Vi skal fortsat have fokus på økonomien i kredsen. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

F. Indkomne forslag. Ingen. 

 

G. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant og repræsentanter til 

repræsentantskabs møde. 

Da Leif Jørgensen er indtrådt i bestyrelsen i løbet af 2013, skal hans post som 

bestyrelsesmedlem først på valg. Leif J. genopstillede og blev valgt for en et-årig 

periode. 

Næstformand Leif Christensen sagde ja til genvalg. 

       Kasserer Lene Hansen sagde ja til genvalg. 

Sekretær Vinnie Klitgaard ønskede at stoppede, og i stedet blev Jørgen Krogh 

Petersen valgt, alle valg med applaus. 

      1. suppleant blev Vinnie Klitgaard og 2. suppleant blev Claus Max Hansen. 

Revisor: Hanne Schrøder genopstillede og blev valgt; revisorsuppleant blev Jens 

Hyldvang, begge valgt med applaus. 

 Til repræsentantskabsmødet blev Merete Frank Christensen og Leif Jørgensen valgt. 

 

H. Evt.: Claus foreslog, at næste gang vi indkalder til generalforsamling skriver på 

indkaldelsen, at vi fremadrettet vil benytte os af elektroniske medier samt om, at 

generalforsamlingen bekendtgøres på kredsens hjemmeside. Han gjorde opmærksom 

på, at hjemmesidens fane med vedtægter kun måtte indeholde de vedtægter der 

kommer fra hovedklubben. Jørgen flytter reglerne for kredsen. 

       Vi drøftede, hvordan vi får flere hunde til træning.  

 
                                                                                                             Referent: Vinnie Klitgaard. 
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