
Generalforsamling den 12. februar 2015 kl. 19.30 

 

Velkomst:   

Formanden bød velkommen.  

Der er 15 stemmeberettigede. 

Formanden udleverede 10-årsnåle til Dennis Jensen og Hanne Garnæs.  

Valg af dirigent: 

Lotte Hansen, kreds 43, blev valgt til dirigent. Hun konstaterede, at der er lovligt indkaldt. 

Valg af stemmetællere:   

Randi og Stage blev valgt. 

Formandens beretning:  

Formanden henviste til sidste års generalforsamling, hvor vi fik forevist videoshow af nyt klubhus. Vi er nået 
langt siden. Klubhuset står her nu, men der mangler mange ting endnu, før klubhuset kan tages endeligt i 
brug. Der mangler blandt andet byggetilladelse. Vi har nu fået lukket containerne godt inde, men mangler 
dog en port endnu. Bestyrelsen vil forsøge i årets løb at få medlemmerne til at komme og hjælpe med 
nogle af alle de ting, som skal laves. Der kommer nærmere herom senere på året. Hvalpebanen fungerer 
godt og formanden har konstateret, at denne og den store bane i løbet af dagen bliver brugt. Det har været 
et stille og roligt år i bestyrelsen. Der er dog lagt planer for det fremtidige arbejde i kredsen. BHU har også 
stået lidt stille, men har holdt træningen kørende. Michael har dog haft travlt med at få tingene til at 
”spille”, så vi kunne komme til at træne. Fra nu af må vi alle hjælpe til. Der starter en meget ung mand (13 
år) med hund, så alle trænere/alle med tillidshverv skal udfylde børneattester. Børneattesten sendes til 
politiet, som tjekker vedkommende i registeret. 

Ingen indsigelser mod beretningen. Beretningen blev godkendt. 

Regnskab: 

Annette gennemgik regnskabet. 

Jytte spurgte til om klubhuset er forsikret. 

Dette er noget man vil tage fat på i fremtiden, så klubhuset kan blive forsikret. 

Klaus spurgte til, hvorfor vi ikke får tilskud fra Greve Kommune. Det blev oplyst, at det er fordi vi ikke har 
nogen ungdomsmedlemmere. Der følger også en del papirarbejde med at søge om tilskud. 

Klaus spurgte til, hvad porto er brugt til. Det blev oplyst, at det er til indkaldelse af generalforsamling fra 
sidste år. 

Per orienterede om, at vi vil forsøge at kommer under folkeordningen og få tilskud til kurser og lignende. 

Jytte oplyste om, at det tidligere tilskud fra kommunen var til husleje, og det betaler vi ikke her. 



Randi henviste til, at Ishøj Brugshundeklub får i hoved og røv, og at vi burde tage fat i kommunen og få 
åbnet kassen. Randi var overrasket over, at regnskabet er pænt i forhold til alt det arbejde, der er lavet. 

Githe spurgte om man ikke kunne spørge de forskellige klubber, hvordan de opnår at få tilskud hos 
kommunen.  

Per var villig til at tage kontakt til Carsten i Ishøj Brugshundeklub for at høre, hvordan det er lykkedes dem 
at få så mange tilskud fra kommunen. 

Michael oplyste, at man tidligere har søgt om tilskud i Greve Kommune og har fået 50.000 kr. til en 
græsslåmaskine. Vi har jo også fået 300.000 kr. til etablering af pladsen. 

Ingen yderligere bemærkninger til regnskabet. Regnskabet blev godkendt. 

Indkomne forslag: 

Lotte oplæste bestyrelsens forslag til ændring af bestyrelsens sammensætning fra 5 til 3 medlemmer. 

Per begrundede og uddybede bestyrelsens forslag. 

Jytte orienterede, at AU ikke er nævnt. Dette skyldes, at der i en længere periode ikke har været aktiviteter 
i udvalget, så derfor nedlægges dette. Hun stiller sig dog stadig til rådighed, hvis nogen hold har behov 
herfor. 

Stage oplyste, at man i kreds 3 forsøgte samme model, da de flyttede. De 3 medlemmer i bestyrelsen måtte 
dog senere gå af, da klubbens antal steg og der var alt for meget at lavet. Han er dog også lidt bange for, at 
man giver køb på det demokratiske. 

Githe spurgte, at man så ikke bare kunne indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis det ikke kører i 
bestyrelsen. 

Per forstod godt Stages synspunkt og vil være indstillet på, at hvis klubben vokser voldsomt i antal, at 
ændre bestyrelsens sammensætning tilbage til 5 medlemmer igen. 

For Stage lyder det som, at flere i bestyrelsen ikke vil mere. 

Hanne oplyste, at Stages synspunkt har været oppe og vende i bestyrelsen. Der er ingen uro i bestyrelsen 
og ingen er gået. 

Klaus henviste til, at man bare kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 

Der var afstemning ved håndsoprækning. 13 stemte for, 1 imod og en blank. 

Valg: 

Herefter dagsorden 1. 

Per genvalgt som kredsformand (for 2 år) 

Annette Petursson blev genvalgt som kasserer (for 1 år) 

Finn Hansen blev genvalgt som sekretær/næstformand (for 1 år) 

Hanne Garnæs ved valgt som førstesuppleant (for 1 år) 



Per indstillede Søs Friberg som anden suppleant. Hun har bekræftet dette skriftlig. Hun blev valgt (for 1 år) 

Lena Mortensen blev genvalgt som revisor.  

Klaus Pedersen blev genvalgt som revisorsuppleant. 

Per indstillede sig selv og Michael Gjerløv til at deltage i Repræsentantskabsmødet. 

Der var ingen protester herimod. 

Eventuelt: 

Randi henstillede til at der til indskrivning kan betales med Mobilepay eller Swipp. 

Annette oplyste, at det kan ske via hendes mobil. Hun ændrer kontonummeret fra sit eget til klubben og 
derefter tilbage igen, når indskrivningen er overstået. Det er ikke optimalt, fordi der er begrænsninger på, 
hvor meget og hvor mange gange man kan overføre penge. 

Stage spurgte om man ikke kan købe et billigt abonnement/taletidskort og tilknytte vores kontonummer. 
Annette undersøger dette. 

Max spurgte, hvad man gør, hvis der vil træne folk med andre racer på holdene. Per oplyste, at de godt kan 
melde sig ind og træne på hold. De kan også melde sig ind i hovedklubben. 

Per oplyste, at spørgsmålet har været diskuteret i hovedklubben. Da vi fik pladsen oplyste kommunen 
havde fået forespørgsel fra andre klubber i området. 

Randi spurgte til, om der ikke står i vores gældende bestemmelser, at i anden sæson SKAL man meldes ind i 
hovedklubben. Håndhæver vi dette i kredsen? Det er slet ikke tilladt at træne C, hvis man ikke er medlem i 
hovedklubben. Det skal vi gøre mere for. 

Lena spurgte til, om hovedklubben ikke ville gå ind, hvis folk med andre racer ”overtog” klubben i antal og i 
bestyrelsen. 

Jytte vil våge den påstand, at hovedklubben vil gå ind og eventuel nedlægge kredsen. 

Githe vidste ikke, at det var et krav, at man i anden sæson skulle meldes ind i hovedklubben. 

Michael oplyste, at man har indført en ny regel. Er man ikke medlem af hovedklubben, skal man betale 100 
kr. mere. Dette burde udligne det beløb, man skulle have fra hovedklubben. 

Per henviste til vores formålsparagraffer og oplyste, at det først er på det sidste, at det er blevet 
håndhævet i hovedklubben og i vores klub.  

Stage mener, at der i hovedklubbens bestemmelse står, at man skal have schæfer for at være medlem af 
hovedklubben. Den regel blev indført i 70’erne. 

Randi fortalte ad lovpligtig forsikring på hund, at hvis man bides af en hund uden forsikring, så har 
hovedklubben tegnet en forsikring. Dækker denne ikke, er man henvist til at søge sit erstatningskrav 
dækket via civilt søgsmål. 

Michael mener, at vi engang har lavet en regel om, at vi kun tager schæferhundelignende racer ind. 

Githe spurgte, om vi ikke kan bede folk om at forevise kvittering for betalt forsikring hver måned. Dette er 
ikke muligt at håndhæve. 



Randi henviste til, at man som træner ikke har de store forudsætninger for at vide, hvad der ”tænder” 
andre racer, hvis ikke de ligner vores hunde i driftsniveau. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

Susanne Jensen 

referent  


