
13. februar 2018

Referat fra generalforsamling tirsdag d. 6. februar kl. 19.00
på Lollandsvej 8 - kredsens medlemshus

1) Valg af dirigent (forslået Thea)
2) Valg af to stemmetællere
3) Beretninger

a) Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse
b) ARK beretning fremlægges
c) BRK beretning fremlægges
d) Takke til stævnedeltagere.

4) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af
ansvarsfrihed.

5) lndkomne forslag (skal være indsendt til bestyrelsen senest 14 dagefør
generalforsamlingen)

6) Valg
a) Næstformand - vælges for 2 år (Genopstiller).
b) Kasserer - vælges for 2 år (Genopstiller).
c) Sekretær - vælges for 2 år (Genopstiller).
d) Bestyrelsesmedlem - vælges for 1 år (Genopstiller).
e) Bestyrelsessuppleanter (2 stk.) - vælges for 1 år.

Ð Revisor og revisorsuppleant - vælges for 1 àr.
g) Repræsentanter til repræsentantskabsmøde (2 stk.).

7) Eventuelt.

I ndkaldelse fremsendt til:

Kredsens medlemmer

Ad 1: Thea blev valgt som dirigent ved generalforsamlingen.

Ad 2. Vilhelm og Vibeke blev valgt om stemmetællere.

Ad 3: a) Se. Bilag 1 - Formands beretning 2018

b) ARK beretninger indeholdte de medlemmer som har fået kåret
deres hund i løbet af året, herunder:

Anders, livskåret Aila
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Ad 4:

Ad5

Ad6

- Jørgen, 2 års kåret Faust

c) BRK beretninger indeholdt:

Aret der gik:

- Ændring af familiehundehold, oprettelse af rallyhold om
mandagen

- Aktiviteter:

o Udtagelser, DM, VM, begynder-B, Herning open,
rally prøver, kreds prØv er

Aret der kommer:

- Nyt hvalpehold om lørdagen

- Kredsen vil have fokus på fastholdelse af medlemmer

- Aktiviteter:

o Udtagelser, DM, VM, begynder-B DM, Herning open,
rallyprøver, kredsprøver, kurser

Hovedklub:

- Nyt prØveprogram

- VM, lPO, agility, udstilling

d) Britta takkede alle medlemmer i kredsen som har deltaget i årets
stævner, herunder:

DM: Mads, Torben, Esper, John, Vibeke

Begynder-B DM: Hans Jørgen, Thea

Hans Jørgen fremlagde regnskabet for året. Foruden nogle få
spØrgsmå|, blev regnskabet godkendt uden bemærkninger.

Der var ingen indkomne forslag.

a) Næstformand - vælges lor 2 år (Genopstiller):
Eigil Pedersen
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b) Kasserer - vælges for 2 år (Genopstiller):
Hans Jørgen Primdal

c) Sekretær - vælges Íor 2 år (Genopstiller)
Daniel Weid ick-Kristensen

d) Bestyrelsesmedlem - vælges for 1 år (Genopstiller):
Tomas lversen

e) Bestyrelsessuppleanter (2 stk.) - vælges for 1 år:

Liselotte Jensen
Kirsten Thulstrup

f) Revisor og revisorsuppleant - vælges for 1 år:

Elsebeth S Andersen
Esper Moesgaard

g) Repræsentanter til repræsentantskabsmøde (2 stk.):
Britta Kammersgård
John Rasmussen

Ad 7: Britta

Esper foræres en 40 års medlemsnål og i den
forbindelse takkes han for sit ualmindelige gode arbejde,
bidrag og hjælp i kredsen, både som bestyrelsesmedlem
og som mentor.

Som det er beskrevet i referatet fra bestyrelsesmøde d.

18. Jan 2018 så har kredsen 50 års jubilæum i år. I den
forbindelse opfordres alle kredsmedlemmer til at bidrage
med ideer og forslag til et evt. arrangement der kan
"fejre" kredsen.

DCH har spurgt om lån af kredsens faciliteter, da de skal
afholde DM d. 22. Og 23. Sep. Banerne er derfor lukket i

dette tidsrum (det præcise tidsrum vil tilgå i dagene op til
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arrangementet). - DCH mangler dog hjælp til bl.a.

sporlægning.

Hovedklubbens kalender, Caniva, indeholder
informationer om både kurser såvel som stævner. Det
anbefales at alle medlemmer gØr sig fortrolig med
kalenderen og evt. melder sig på kurser ved interesse. I

denne forbindelse kan det oplyses at Heidi og Mark
sendes på trænerkursus.

Hans Jørgen:

Vibeke:

Anette.

Den "sorte bog" forsvinder i løbet af første kvartal i dette
år, hvis medlemmer står i gæld anbefales de derfor til at
kontakte Hans Jørgen for at få betalt.

John og Vibeke vil afholde et "kursus", hvor man som
hundefører for lov til at arbejde med sin hund på en

anderledes/alternativ måde, end hvad man måske er
vant til. Kurset vil forløbe over 1 - 2 dage og den
endelige dato vil tilgå snarest muligt.

Som det fremgàr af referatet fra bestyrelsesmøde d. 18.

Jan 2018 bliver der iværksat en sponsortur i kredsen i

den kommende periode. Ligeledes bliver en reklame
væg og en medlems-/sponsorvæg opsat i klubhuset,
også her henvises til referatet fra bestyrelsesmøde d.

18. Jan 2018.
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Evt. spørgsmål:

Vibeke: Hvad har kredsen tænkt sig at gØre i det kommende år
med hensyn til:

Træning

Fastholdelse af medlemmer

SVAR: Der er planlagt et trænermøde for at diskutere netop dette
Der vil i den kommende periode blive udarbejdet en plan for at

tilpasse træningen, sådan at den enkelte hundefører bliver
motiveret til at bevare sin hundetræning i kredsen.

Referat: Daniel Weidick-Kristensen
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1.

BILAG I - Formands beretning:

Formands beretning

Jeg vil gerne sige til alle jer i bestyrelsen tusind tak for et godt samarbejde og jeres fantastiske

indsats.

Jeg må sige, at jeg synes vi i bestyrelsen har haft nogle gode møder og debatter.

Tak til alle medlemmer, uden jer var der ikke en kreds. Tak til alle som har været med til at fr
hverdagene fungere her i kredsen, træner, figuranter, folk som klarer rengøringen, tømmer

skraldespande, slår græs, hjælp til arbejdsdag,repantioner af forskellige ting m.m. og ikke at

forglemme alle de som har været i kantinen i åres løb ved de forskellige arrangementer der har

været. Tusind tak.

Fokus fra bestyrelsen har i år været at falavet aktivitetsbanen og fäny tagpå terrassen i 2017 , samt

Herning Open.

Vi har i år fået 4000 kr. i tilskud af Blandede foreninger til indkøb af materiale til at lave

aktivitetsbane. Tak til alle som har været med til at fa sat hegnet op og med at finde redskaber til
banen.

Vibeke og jeg var til repræsentantskabsmøde i marts måned hvor den nuværende hovedbestyrelse,

ARK og BRK blev valgt.

På vores arbejdsdage, hvor der blevet lavet forskellige ting, samt klargøring til Herning Open. Der
blev laaftig oprydning i klubhuset og gjort rent. Der blev også ordnet mange ting i kredsen og disse

dagehar også et social aspekt, selvom vi fär lavet noget bliver der også tid til lidt hyggeligt samvær

Tak til alle som har været med til at det lykkes, både de arbejdsdag som har været afholdt og til jer
som har brug jeres fritid til atfalavet tingene færdig. Samt et stort tak til Vilhem for at male

klubhuset, dejligt at vi har fiet lavet disse ting.

Vigtigt element i Herning Open er, at vi har en flok aktive medlemmer som giver en hånd med, for
hvis ikke, ville der ikke kunne afholdes Herning Open. Både før og under Royal Canin Cup Herning
Open, skal der bruges mange hænder. I har jo medvirket til at vi kan tjene penge til kredsen. Tusind
tak til alle som har brugt deres fütid pâ atløfte denne opgave.

Samt tak til jer som har været ude hos HobbyGros for at arbejde, og derved tjene penge til kredsen.

I juni måned var kredsen inviteret til kredsworkshop og Camilla og jeg deltog fra kredsen. Alle
kredse under schæferhundeklubben for Danmark var inviterettll at komme og være med til at drøft
fremtiden for klubben. I den forbindelse blev der nedsat et kredsudvalg som skal arbejde videre med

at fa nogle af de gode ideer der blev fremsat i værk. Efterfølgende er jeg blevet

kredsudvalgsformand.
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I2017 har vi haft et par kursus, først med Vibeke, hvor hun viste hvordan man kan samarbejde med

sin hund på en anderledes måde. Hvilket var en spændende og læring dag. Og i efteråret havde vi
Nose Work kursus med Else Stabell, hvor vi fik viden omkring det at træne sin hund til Nose 

'Work.

Også en spændende dag, hvor nogle så deres hund fra en anden vinkel og fik inspiration til deres

træning med hunden.

Vi har afholdt medlems møde hver den første onsdag i måneden, og for mig at se, har disse stor

betydning for medlemmerne og ikke mindste os i bestyrelsen, for det er jo her vi fär inspiration og

feedback.

Udover træningen er der også blevet oprettet en walk and talk gruppe, hvor I er nogle som mødes

og går tur med jeres hunde. I den forbindelse har I selv været ude og søge veste til hundeføren via

Trygfonden så I kan ses i mørk og I har også fået halsbånd med lys til jeres hunde. Tak til Heidi og

Mark for at være tovholder.

Der er i efteråret blevet lavet et sponsorudvalg af en flok medlemmer som nu sidder og arbejde med

at finde sponsor bl. a. til Herning Open, samt de arbejder med forskellige tiltag for at skaffe penge

til kredsen. Tak forjeres indsat.

Til alle jer som er medlem i Schæferhundeklubben for Danmark er det vigtig atI går ind på

hjemmesiden og under fagbladet Medlemssiden og får jer registrer med mail adr, og

indbetalingsform

Husk at bruge kalenderen i Caniva, hvor I kan finde prøver, uddannelse, kursus m.m. Jeg vil kraftig
opfordre alle som er medlem af schæferhundeklubben for Danmark fll gøre brug af de mange kurser

der tilbydes, der er en bred vifte af forskellige kurser.

Vi har i kreds 14 fäet lavet online tilmelding og det betyder at alle som træner eller ønsker at træne i
kreds 14 skal gå ind på kreds 14 hjemmeside og udfylde dette ark. Det er blevet lavet for at lette

arbejdet når vi skal søge tilskud fra kommune. Dog vil der kunne forekomme stikprøve kontrol
angående forsikring og vaccination løbende.

Husk at indkaldelse til generalforsamling vil kunne ske pr. mail, på hjemmesiden, samt kalendeme

på Schæferhundeklubben for Danmark. Der vil ikke fremover blive sendt pr. post.

Jeg kan fortælle i 2018 vil der blive aftroldt Herning Open i weekend i uge 28, datoen 14.-15. juli.

Tusind tak til jer alle kredsmedleÍrmer for 2017
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Tak til deltagere:

Rally konkurrence, hvor flere af kredsen medlemmer har deltaget

lll4aj 2017 havde vi 5 deltagere (Mads, Torben, Esper, John og Vibeke) ved DM i Roskilde, det er

fantastisk flot at vi kan havde så mange deltager med til DM. I den forbindelse blev Vibeke og John

tildelt en plads på landsholdet til VM i Tilburg. Flot at kreds 14 kunne få to deltagere med ved VM,
det er vist første gang at kreds 14 har to deltagere ved VM.

Begynder B DM Thea og Hans Jørgen

Vi har i 2017 , ændret lidt på sammensætning af kredsens hold, så der nu er hvalpehold,

familiehundehold, rallyhold og lydighedshold.

Vi haft lidt udfordringer i forhold til vores inddeling af holdene, hvilket har betydet at Theas

familiehunde holdet er blevet meget attraktivt. Derfor har Thea delt holdet op, og har fäet Heidi og

Mark til at tage en del af holdet.

Derudover har der været afholdt 2l<redsprøver, tillykke til jer som fik jeres prøve.
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