Referat fra generalforsamling den 11.02.2020 i schæferhundeklubben kreds 30, Greve
Der var fremmødt 25 stemmeberettigede.
Valg af dirigent: Per Christiansen blev valgt og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt.
Stemmetællere: Finn Hansen og Lilli Ingebrekt
Formandens beretning:
Året 2019 har været et år med en stor træningsaktivitet på vores plads. Vi har en kreds med et bredt tilbud
til alle former for hundeførere, lige fra familiehunden til elitehundeføreren, der ønsker at gå
konkurrencevejen. I kreds 30 har vi mange andre hunderacer end schæferen og vi ser med glæde vores
kreds godt omtalt på de sociale medier i diverse grupper, når der søges et sted hvor man kan gå til
hundetræning. Det skal vi være stolte af for det er tegn på at vi har nogle dygtige trænere og figuranter og
vi i kredsen er gode til at tage imod nye hundeførere (de føler sig velkomne).
Igen i år har BHU gjort et stort arbejde i sæsonen, hvor de sørger for afholdelse af trænermøder,
trænerkurser og ikke mindst koordineringen af sæsonernes træningsplan. Der har været arrangeret to
brugsprøver med i alt 20 deltagere. Der har været afholdt 2 køreprøver med i alt 44 deltagere.
I 2019 har der været flere selvtrænere på vores plads, det er dejligt at kredsen bliver brugt også på de
tidspunkter, hvor der ikke er holdtræning. Det er vigtigt at det selvtrænende folk husker at der skal være
plads til alle og der skal tages hensyn, samt ikke mindst kommunikeres på en sober måde. Husk vi er her
alle for at træne vores hund og ikke for at genere hinanden.
Kredsens konkurrencehundeførere har igen i 2019 deltaget rundt i landet til DM/VM udtagelser, DKK IPO3
DM for alle brugshunde, IPO3 DM for schæferhunde, IPO3 DM for rottweilere. Endvidere har vi haft to
hundeførere der kvalificerede sig til VM, Jesper Rasmussen og Baki til rottweiler VM i Odense og Tommy
Hansen med Nico i Modena, begge ekvipager repræsenterede vores kreds på fornemmeste vis. Allerede nu
kan kredsen mønstre to deltagere til dette års DM, da både Andre og Tommy kvalificerede sig i oktober
måned i Herning. På konkurrencefronten tror jeg at der her i 2020 vil komme mange flere kreds 30
medlemmer til diverse DM’er.
Kredsen har i løbet af året været værter til bruttotrup samlinger og figurantmønstringer, det er altid
hyggelige dage, hvor der altid er mange gæster udefra, der alle roser vores plads og ikke mindst vores
gæstfrihed.
Igen i 2019 har vi ikke glemt det sociale, der også skal være plads til eksempelvis Sct. Hans der altid er et
arrangement på sammenskuds plan, vores kredsfest, derudover har vi afholdt gløgg og ikke mindst
nytårsturen.
Vores pladsdag blev i 2019 blev afholdt den 23. juni, selveste Skt. Hans med små 30 deltagere inklusiv en
del børn, hvor der blev ordnet en del ting på pladsen og i huset. Vi må dog alle huske at for at få
vedligeholdt og etableret nye ting som vi alle ønsker kræver det at vi løfter i flok.
Jeg vil gerne sige en stor tak til alle vores trænere, figuranter, bestyrelse og udvalgsmedlemmer, der lægger
et stort arbejde med at få vores kreds til at fungere i det daglige godt gået. Der skal også lyde en stor tak til
jer alle for at støtte op om vores fortrinlige køkken�
I år har vi seks medlemmer der skal have årsnåle en for et 40 års nål til Inge Madsen, en 25 års nål til Jimmy
Petursson og Lone Pridal og ti års nåle til Brian Olsen, Finn Hansen og Peter Frederiksen.

Beretningen blev godkendt
Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab:
Der var et enkelt spørgsmål fra Bent Hougesen, om det ikke var en ide at kredsen havde et budget for det
næste år. Dette så bestyrelsen ikke anledning til, da regnskabet blev fremlagt ved hvert bestyrelsesmøde,
hvor der tages beslutninger om hvilke større investeringer der er i den nærmeste fremtid.
Regnskabet blev godkendt med meddelelse om ansvarsfrihed
Indkomne forslag: Andre Krause havde stillet et forslag om mere lys på banen og et spejl. 4 lyskilder på den
bagerste indhegning og to lyskilder på den store bane ved skjul 1-3 og et spejl i den bagerste indhegning.
Randi svarede forslagsstilleren at det ikke er muligt at sætte mere lys end der er forberedt til d.v.s ved 1
skærm, da vi ligger i en fredningskile, dette bekræftede Per Christiansen, der i sin tid forhandlede med
kommunen om hvad vi måtte. Lyskilderne vil efterhånden blive udskiftet til LED og der kommer lys i den
mast der er etableret. Bestyrelsen vil se på forslaget om et nyt spejl, da det fire-delte spejl er temmelig
dårligt.
Valg af næstformand for 2 år: Randi Salzwedell genopstiller, der var et spørgsmål fra Bent Hougesen om
hvorvidt det var en ulempe at Randi både var BHU formand og næstformand, dette mente bestyrelsen gav
god mening, da det er vigtigt at BHU sidder tæt på bestyrelsen, Randi blev valgt.
Valg af kasserer for 2 år: Annette Petursson
Valg af kredssekretær for 2 år: Kirsten Urup Elkjær
Valg af suppleant for 1 år: Christian Peters
Valg af suppleant for 1 år: Malene Mølbak
Valg af revisor: Lena Mortensen
Valg af revisor suppleant: Søs Friberg Petersen
Valg af repræsentanter til repræsentantskabsmødet: Lotte Hansen og Randi Salzwedell
Eventuelt: ingen i forsamlingen havde noget til dette punkt

Den 13.02.2020
Referatet er godkendt af dirigent Per Christiansen

