
Referat fra generalforsamling den 20.04.2021 i schæferhundeklubben kreds 30, Greve 

Der var fremmødt 20 stemmeberettigede. 

Valg af dirigent: Per Christiansen blev valgt og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt. 

Stemmetællere: Katja Elvius og Lilli Ingebrekt 

Formandens beretning:  

Avlskåringer, prøver og konkurrencer har været afholdt men i meget begrænset mængde grundet 
diverse nedlukninger. Vores repræsentantskabsmøde i marts blev også aflyst, men forhåbentlig 
kan det, som det er planlagt, blive afholdt i juni måned. 

Kredsbestyrelsen har ligesom resten af Danmark afholdt mange af vores bestyrelsesmøder 
virtuelt. Bestyrelsen har måtte navigere mellem nedlukninger og diverse restriktioner, som 
henholdsvis har været udstukket af myndighederne og vores kommune. Heldigvis ligger vi i en 
kommune, som er gode til at kommunikere til foreningslivet, så der hele tiden har været tydelige 
retningslinjer fra den kant. 

Den 11. marts 2020 da Mette F lukkede Danmark ned, lukkede vi for holdtræning og åbnede igen i 
maj, derfor tilbød vi alle der havde skrevet sig på holdtræning i foråret, træning til halv pris i 
efteråret.  

Corona har desværre også haft en dæmper på vores prøveaktivitet, vi nåede at afholde to prøver 
en i oktober og en i november, (dog med restriktioner). Bestyrelsen og BHU tog beslutningen at på 
grund af restriktioner blev vi nødt til at aflyse køreprøver og kredsmesterskab. 

Corona ramte også vores konkurrencehundeførere, da der hverken blev afholdt udtagelser, DKK 
DM, eller Schæferhundeklubbens DM, som planlagt i foråret. Schæferhundeklubben nåede dog 
lige inde den sidste nedlukning at få afholdt en DM/VM - udtagelse i Skive som også blev til DM 
2020. Og her fik vi sat kreds 30 på danmarkskortet for Tommy Hansen med Gråmann’s Nico endte 
med at blive danmarksmester med flotte 290 point og en fortrinlig prøve. 

Jeg vil gerne sige en stor tak til alle vores dygtige trænere og figuranter, det er jeres fortjeneste at 
vores hundeførere på trods af corona-nedlukning søger til vores kreds for at få hjælp til træning af 
deres håbefulde hunde, det har vi både set i efteråret 2020 og ikke mindst her i dette forår, hvor 
vores hold er godt fyldt op. 

Jeg vil gerne sige en stor tak for et godt samarbejde til min bestyrelse og udvalgsmedlemmer, der 
lægger et stort arbejde for at få vores kreds til at fungere i det daglige godt gået.  

I år har vi to 10 års nåle, der skal uddeles, det er Jesper Rasmussen og Andre Krause. Stort tillykke 
med nålene. 

 



Beretningen blev godkendt 

Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab:  

Kassereren fremlagde regnskabet.  

Regnskabet blev godkendt med meddelelse om ansvarsfrihed 

Indkomne forslag: der var ingen indkomne forslag.  

Valg af formand for 2 år: Lotte Hansen blev enstemmigt valgt 

Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: Michael Gjerløv blev enstemmigt valgt. 

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: Katja Elvius. 

Valg af repræsentanter til repræsentantskabsmødet: Lotte Hansen og Randi Salzwedell 

Eventuelt: ingen i forsamlingen havde noget til dette punkt 

 

Den 26.04.2021 

Referatet er godkendt af dirigent Per Christiansen 

 

 


