
 
Referat Generalforsamling. 

 
Tirsdag 2. februar 2016 kl.19.00 

 
I klubhuset Lollandsvej 8,7400 Herning. 

 

Dagsorden. 
 

1. Valg af dirigent. (Bestyrelsen foreslår Niels Bay) 
 

2. Valg af 2 stemmetællere. 
 

3. Beretninger. 
a. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse. 
b. ARK beretning fremlægges. 
c. BRK beretning fremlægges. 

 
4. Kredskasserens forelæggelse af det reviderede regnskab til 

godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 
 

5. Indkomne forslag (skal være indsendt til bestyrelsen senest 14 dag før 
generalforsamlingen). 
 

6. Valg. 
a. Næstformand – vælges for 2 år. (Eigil genopstiller) 
b. Kasserer - vælges for 2 år. (Anders genopstiller) 
c. Sekretær – vælges for 2 år. (Ledig) Bestyrelsen foreslår Hans Jørgen 
d. Bestyrelsesmedlem - vælges for 1 år. (Ledig) Bestyrelsen foreslår 

Elsebeth 
e. Bestyrelsessuppleanter 2 stk. – vælges for 1 år. Bestyrelsen foreslår 

Tomas og Esper 
f. Revisor og revisorsuppleant – vælges for 1 år. Bestyrelsen foreslår 

Esper og Poul Erik 
g. To repræsentanter til repræsentantskabsmøde. 

 
7. Eventuelt. 

 
 
 
Ad.1.  
Bestyrelsen foreslår Niels Bay, blev valgt.  
Indkaldelse til generalforsamling rettidig og lovlig. 
17 stemme berettigede fremmødte medlemmer 
 
Ad.2. John Rasmussen og Susanne Jørgensen. 
 
Ad.3. Formands beretning. 
Jeg vil gerne takke alle i bestyrelsen for et godt samarbejde i 2015 og ikke mindst 



jeres fanatiske indsat.  
Efter sidste års generalforsamling, kom der et par nye ansigter ind i bestyrelsen, 
der gør at der kommer nye øjne på de opgaver der er i en bestyrelse. Men efter et 
par måneder valgte Torben at flytte træningskreds og valgte at gå ud af 
bestyrelsen. Derfor måtte vi gøre brug af en suppleant, hvor efter Elsebeth trådt 
ind i bestyrelsen.  
Tak til alle, som i hverdagen gør et forskel her i kredsen. Med at klar rengøringen, 
tøm skraldespande, slå græs, diverse reparationer, indkøb til kredsen. Alt det gør 
at kredsen fungerer i det daglige.  
Tak til prøvelederne og sporlæggerne til vores prøver og Herning Open. 
Et specielt Tak for godt samarbejde til vores træner Tomas, Thea, Vibeke, 
Elsebeth, samt figuranter Morten og Jan, som uge efter uge, står til rådighed for 
kreds medlemmer. Jeg glæder til at samarbejde med jer i 2016.  
Der skal også lyde en stor tak til alle jer, der har givet et hånd med i kantinen i 
årets løb ved de forskellige arrangementer der har været. Ikke mindste en tak til 
dig Eigil for de mange timer, du varetage opgaver i kantinen, og når du er at finde 
i kantinen, får du alting til at se så let ud. Jeg ved, at de som har været i 
kantinen sammen med dig, har været meget glad for din måde at være på.  
Indkaldelse til fremtidig kredsgeneralforsamlingen her i kredsen, vil det foregå via 
enten kredsens hjemmeside, hovedklubbens hjemmeside og for de medlemmer 
som har oplyst deres mail adresse vil indkaldelsen blive tilsend på mail. Der vil 
ikke blive sendt indkaldelse pr post.   
Ved sidste års generalforsamlingen, blev der oplyst, at bestyrelsen opfordre alle 
medlemmer til, at få udfyld et medlemmers skema. Hvilket vi ikke helt er nået i 
mål med. I 2016 vil det også gælde for de som ikke er medlem, men træner på 
kreds 14 område. Altså betaler træningsgebyr.     
Disse medlemmers oplysninger skal gennemgås to gange om året, ved sæsonstart 
januar/februar og august/september. Hvor vacc og forsikring papir skal 
fremvises. Hvis man træner gruppe c, skal man når hvalpen er over 5 måneder 
som være medlem af hovedklubben. For de som træner her, med tilhøreforhold til 
en anden kreds, skal der oplyse medlemsnummer til hovedklubben.   
I februar måned var Eigil og jeg til møde i Dch, sammen med Herning Kommune, 
angående kommunes krav om vildthegn langs vores skel til nabo marken. 
Desværre kunne vi ikke undgå dette krav, og dermed et større udgift på ca. 24 
000 kr.     
I marts måned var Vibeke og jeg til repræsentantskabsmøde, hvor den nye 
strukturændring blev vedtaget. Hvilket betyder at her i 2016, udover valg til HB, 
er det Avlsrådsformanden og brugshundeformand der er på vælges og resten af 
disse udvalg udpeges af disse formænd. 
I foråret 2015, fik kreds 14 medlemmer mulighed for at brug mobile Pay, som 
betaling mulighed. Hvilket der er en del som har brugt i årets løb, lille opfordring 
er, husk hvis du bruger denne mulighed, når du betale træningsgebyr, at skrive 
det er betaling for træningsgebyr.  
Kreds 14 fik også en ny hjemmeside, og tak til Torben og Anders for at løfte denne 
opgave.  
Der er afholdt 3 brugsprøver i 2015, dejligt at se der også var nye hundefører i 
blandt deltagerne.  
Tillykke til alle med deres prøver i 2015.  
I maj måned, havde vi også deltager med til DM i Roskilde. Hvilket viser at kreds 
14, har et stort bredte af hundefører, som vi kan være stolt af. 
Juni måned var der arbejdsdag, hvor en lille trofast skære af kredsens 



medlemmer var mødt op, de ydret et kæmpe indsat med diverse opgaver både 
udenfor og indenfor.   
I Juli blevet som traditionen tro afholdt Herning Open, med 33 hold.  
For at afholde Herning Open, skal der bruges mange frivillige hjælpere, som vil 
bruge mange timer sammen for at løfte denne opgave. Hvis alle skulle kunne 
nøjes med 1 vagt, ville det kræve min. 50 -55 personer. I år var der ca. 25 fra 
kredsen som gav den max gas, vi var også så heldige, at der var sågar tilskuer og 
deltager der byd sig til med deres hjælp.  
Når jeg kigger tilbage på Dogsport Herning Open 2015, var det et stævne som jeg 
husker for noget særligt.  
Derfor vil jeg benytte lejligheden til at sige, tusind tak til jer medlemmer der var 
med til at få skabt nogle fantastiske dage, hvor alt stort set fungerede, alle kendte 
deres opgaver både før og under Herning Open, ikke mindste tog ansvar hele 
vejen rundt. 
Vi i bestyrelsen oplevede Herning Open, som værende meget positiv. I betragtning 
af mindre deltager antal end året før og mindre indtjening fra sponsorer, samt at 
der i 2015 blev købt maden til lørdag aften udefra, pga. vi var usikker på om der 
kunne findes hjælper nok, er resultatet tilfredsstillende med et overskud på 24 
214,17 kr.   
Ny dato for Herning Open 2016, vil være i weekenden i uge 29, den 23-24. juli.  
Sommerafslutning foregik med en lille prøve med Claus og Calle som dommer, 
der er flere som har givet udtryk for at de gerne så det gentaget. Det var en dejlig 
sommeraften, god stemning og hyggeligsamvær ved grillen.  
September måned var Eigil, Tomas og undertegnet til kredsbestyrelseskursus 
afholdt af schæferhundeklubben for Danmark. Hvor vi fik redskaber til at arbejde 
med i bestyrtelsen. De fleste ting, havde vi allerede styr på, dagsorden, referat, 
afholdelses af bestyrelsesmøder, der kom som nogle input vedrørende det daglige 
arbejde. Men alt i alt var det en spændende dag, hvor ca. ½ delen af 
schæferhundeklubbens kredse deltog.  
To træner herfra kredsen er på begyndt schæferhundeklubbens 
trænerbasismoduler i efteråret, og skal foresætte med at tage flere moduler her i 
januar og februar måned. Forhåbentligt til gavn for kredsen hold. Derudover er 
Thea blev instruktør føl på disse kurser. 
Økonomien er selvfølgeligt påvirket af de investeringer der er blevet foretaget i 
2015, der er brugt penge på vildthegn, og at der sat ny el tavle op i klubhuset. 
Samt der er brugt penge på at forbedre banernes tilstand. I samråd med to 
forskellige gartner, deres anbefalinger var at vertikalskæringen / prikning.  
Jeg ser kreds 14 som værende en kreds trods vores forskelligheder, der viser at, i 
fællesskab kan der være god energi, og rigtig mange tilbyder deres bidrag i årets 
løb, med at få hverdagen til fungere i kredsen.  
Når vi hver især bidrag med lidt, er det til gavn for os alle.      
Tak for året 2015.  
Godkendt. 
Spørgsmål: vedrørende muldvarper på begge baner.  
Svar: Bestyrelsen har haft forskellige personer på opgaven i 2015, men har ikke 
pt. et strategi mod disse muldvarper. Men vil følge op på dette.  
 
 
ARK´s beretning: 
Der er ikke så meget at sige til dette punkt, der har kun været en af sted på skue 
sidste år. Birgitte Herzberg var i Randers og det blev til en 1. plads med Diva og et 



flot SL med Fina. 
Men ellers vil der stadigvæk være ringtræning hver onsdag kl. 18.15 
Jeg kunne dog godt ønske, at dem der har meldt sig på holdet med 
ringtræningen, var lidt bedre til at melde afbud. Skriv nu lige hvis I ikke møde op. 
Opfordring til jer med sportshunde, vil I ikke nok komme med jeres hunde i god 
tid, hvis I ved, hunden skal udstilles på et tidspunkt. I behøver jo ikke komme 
ugen før I skal på skue.  
Men jeg glæder mig da, til et nyt og spændene udstillings år.  
 
BRK´s beretning: 
Året 2015 har ikke budt på de store overraskelser i kredsen. Det er forløbet som 
det plejer med div. Ting og sager. 
 
På træningspladsen er der som vanligt godt gang i den fra april/maj til 
september. 
Så daler aktiviteten for nogle i hvert fald. 
Men det er jo ingen nyhed, sådan er det jo hvert år. Når vi kommer til den kolde 
periode bliver folk hjemme og dukker først op når foråret kommer. 
På holdene er der også skiftende fremmøde, men det kører derud af, og der er 
nogle der giver den en skalle hele året. 
Vi har i løbet af året haft ikke mindre end 3 afholdte prøver. 30.5. – 13.9. og 8.11. 
30.5 dommer Vivi Gilsager 10 hundefører 5 fp 4 ipo 1 sph 1   9 bestod, og 5 kreds 
14 medlemmer stillede op 
13.9. dommer Vivi Gilsager 9 hundefører 3 fp 1 A ipo 2 5 ipo 1 sph 2 9 bestået, 6 
kreds 14 medlemmer. 
8.11. dommer Ella Laursen 7 hundefører 2 fp 1 SL AB 2 ipo 1 sph 1 og 1 sph 2 5 
bestod og 4 kreds 14 medlemmer deltog. 
Vi havde ingen kreds 14 medlemmer med til begynder B DM i Århus, men Pernille 
som træner her var med og bestod med SG 90. 
IPO 3 DM 2 deltagere fra kredsen Torben og Heine  
Torben bestod med 265 – Heine var knap så heldig. 
Der er mange nye hundefører på vej med nye hunde. Ved IPO udtagelsen i 
Grindsted, stillede flere af dem, Vibeke, Mads, Heine, og Jørn. Jeg håber i alle når 
at blive udtaget. 
Derudover har vi haft sommer og juleafslutning. 
Vores årlige Herning Open med over 30 hold, som vanligt et godt arrangement. 
Vi har også haft et kursus med John (tror jeg nok) desuden har vi holdt et af 
hovedklubbens trænerkurser i kredsen. 
Der skal lyde en tak til trænere og figuranter, der holder ud trods regn og blæst. 
Uden jer ingen kreds. Håber i alle står distancen også i 2016.02.02 
 
Ad.4. Kredskasserens beretning:  
Gennemgang af regnskabet herunder specielt udgifter og indtægter. 
Regnskab godkendt. 
Spørgsmål: Priser i kantine og kontingent. Især at prisen på øl, kan give mindre 
salg.  
Forslag om forhøjelse af kontingent yderligere. Søger fonde om penge. 
Anders svarede: At bestyrelsen har valgt prisstigningen for at forbedre klubbens 
økonomi. 
 
Ad.5. Ingen forslag modtaget. 



 
Ad.6. Valg 

a. Næstformand – vælges for 2 år. Eigil  
b. Kasserer - vælges for 2 år. Anders  
c. Sekretær – vælges for 2 år. Hans Jørgen 
d. Bestyrelsesmedlem - vælges for 1 år. Elsebeth 
e. Bestyrelsessuppleanter 2 stk. – vælges for 1 år. Tomas og Esper 
f. Revisor og revisorsuppleant – vælges for 1 år. Esper og Poul Erik 
g.  To repræsentanter til repræsentantskabsmøde Vibeke og Britta,  
     suppleant Anders 
 

Ad. 7. Evt.  
John R: Forslag om medlemsmøde om kandidater til hovedbestyrelsen.  
Britta: 40 års jubilæum. Poul Schmøkel.  
Bestyrelsen vil invitere til medlemsmøde om input til bestyrelsen i foråret.  
Div. udvalg: Skema med kredsen udvalg er på opslagstavlen, skulle der være 
nogle som ikke ønsker, at være i de udvalg eller nye som ønsker at komme med i 
et udvalg, så skriv/streg jer på listen med udvalg.  
Esper: Lys på banen 3 kr. i time. 
Eigil: Forespørges til kommunen om drænrør. 
Susanne: Efterlyser nogen nye til indkøb af øl og vand til kredsen. 
Niels: Medlemsoplysninger via hjemmeside. 
  
Niels takkede for god ro og orden.  
 
 

Referat: Britta 


