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13. februar 2017 

Referat fra Generalforsamling i Kreds 14 Herning 

Tirsdag den 7. februar i klubhuset. 

 

Dagsorden: Referat: 

 1.  Valg af dirigent. Valgt blev Thea. 

 

 

 2.  Valg af 2 stemmetællere. Valgt blev Vilhelm og Kamilla  

 3.  Beretninger: 

Kredsformandens beretning. 

ARK’s beretning. 

BRK’s beretning. 

Formands beretning. 

Jeg vil gerne sige til alle jer i bestyrelsen tusind tak for et 

godt samarbejde og jeres fantastiske indsats, som I kan 

være stolt af. Vi blev desværre lidt udfordret efter 

sommerferien i bestyrelsen, da vores nuværende kasserer 

ønskede at holde pause pga. personlige omstændigheder. 

Derfor kom Tomas ind i bestyrelsen og Hans Jørgen har 

siden varetaget opgaven som kasserer, hvilket er udført til 

UG.  

Af lidt større ting vi i bestyrelsen har arbejdet med i 2016, 

var det første halvår Herning Open, hvor mange kræfterne 

blev brugt, og i efteråret var det udtagelsen som optog en 

del tid.   

Jeg må sige, at jeg synes vi i bestyrelsen har haft mange 

gode debatter og jeg synes at der er stor vilje til at finde 

løsninger på udfordringer. 

Tak til alle medlemmer, uden jer var der ikke en kreds. Tak 

til alle som har været med til at få hverdagen til at fungere 

her i kredsen, træner, figuranter, folk som klarer rengøring, 

tømmer skraldespande, slår græs, hjælp til arbejdsdage, 

reparationer af forskellige ting m.m. og ikke at forglemme 

alle de som har været i kantinen i årets løb ved de 

forskellige arrangementer. Tusind tak.  

I begyndelse af 2016 afsluttede Tomas, Thea og jeg 
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schæferhundeklubbens træner basisuddannelsen, som har 

bestået af 4 modeller, hvoraf nogle er blevet afholdt her i 

kredsen, og tak til de som har stået for forplejningen. 

Vi har i år fået 8000 kr. i tilskud af Blandede foreninger til 

indkøb af materiale til at lave nye skjul på den nye bane. 

Tak til især Eigil og Tomas for at være tovholder på dette 

projekt, samt til disse personer som gav en hånd med til at 

få dem sat op.  

Vibeke og jeg var til repræsentantskabsmøde i marts 

måned, hvor den nuværende hovedbestyrelse, ARK og BRK 

blev valgt.   

 

ARK. Tomas Iversen, der har ikke været aktiviteter på ARK 
området. 

BRK. er Elsebeth S Andersen. 

Som sædvanlig et travl år med god aktivitet, som noget nyt 
har vi åbnet for træning af andre racer end schæferhunde. 

DM 2016 i Vildbjerg deltog 3 deltagere, Vibeke Mølgård 
blev nr. 6, Mads Pedersen blev nr. 18 og Esper Moesgaard 
nr. 30. 

IPO 1 DM i Fredericia deltog Torben Hansen som blev nr. 
10. 

Beg.B DM i Århus deltog Herdis Frandsen, hun blev nr. 14. 

Vibeke kvalificerede sig til VM i Meppen Tyskland og blev 
en flot nr. 50. 

Herning Open 2016 blev som sædvanlig et godt 
arrangement med lokale deltagere. 

Vibeke på vinderholdet. 

Torben på 2. pladsen. 

I oktober afholdt vi et DM/VM udtagelse i kredsen, et godt 
arrangement med følgende placeringer til egne hunde. 

Vibeke Møjgård blev nr.2 

John Rasmussen blev nr. 14  

Mads Pedersen blev nr. 23 
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Torben Hansen blev nr. 39 

 

                                                                                                                                                         

 4.  Fremlæggelse af det reviderede 
regnskab, ved Hans Jørgen 

Regnskabet blev godkendt, flot regnskab.  

 5.  Indkomne forslag: 

1. Nyt verandatag, stern og 
udhæng, udføres 1. halvår 
2017. 

2. Udskiftning af gulvtæppe, 
udføres 1. halvår 2017. 

3. Opsætning af vandvarmer 
til toiletter, udføres 1 halvår 
2017. 

4. Ændring af låse i klubhuset, 
udføres 1. halvår 2017. 

5. Maling eller beklædning af 
container, udføres 2017. 

 

Ikke vedtaget. 

 

Ikke vedtaget. 

 

Ikke vedtaget. 

 

Ikke vedtaget. 

 

Ikke vedtaget. 

 

 

 6.  Valg. 

a. Formand, vælges for 2 år. 

b. Kasserer, vælges for 1 år, 
genopstiller ikke. 

c. Sekretær, vælges for 1 år, 
genopstiller ikke. 

d. Bestyrelsesmedlem, vælges 
for 2 år, genopstiller ikke. 

e. Bestyrelsessuppleanter, 
vælges for 1 år. 

f. Revisor og revisorsuppleant, 
vælges for 1 år. 

g. To repræsentanter til 
repræsentantskabsmøde 

 

Genvalg til Britta Kammergård 

Valgt blev Hans Jørgen Primdal. 

 

Valgt blev Daniel Kristiansen. 

 

Valgt blev Tomas Iversen. 

Valgt blev Esper Moesgaard og Flemming Carlsen. 

 

Valgt blev Elsebeth S Andersen og Esper Moesgaard 

Valgt blev Britta Kammersgård og Vibeke Mølgård, og 
Tomas Iversen som suppleant. 
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 7.  Eventuelt. Formanden takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer for 
godt samarbejde gennem årene, og uddelte vingaver. 

Formanden uddelte følgende nåle for 
Schæferhundeklubben:  

10 års. nål til Torben Hansen. 

25 års. nål til John Rasmussen. 

 

 

 

 
 

Referat: Esper  

  


