Schæferhundeklubben
Kreds 7 - Kalundborg

Referat fra Generalforsamling
den 11. april 2021 kl. 13.00 i klubhuset
14 fremmødte heraf 11 med stemmeret

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Helle Klink blev valgt som dirigent, og kunne konstatere, at indkaldelsen var lovlig og rettidigt
varslet.
2. Valg af 2 stemmetællere
Helle Beyer og Bettina Johansen blev valgt.
3. Valg af referent
Sanne Carlsen blev valgt.
4. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
Formanden starter sin beretning med at ønske tillykke til 3 medlemmer, der har været medlem af
hovedklubben i 10 år. Henrik Jønsson og Henning Grønkjær og Max Reinholdt får hver en
jubilæumsnål og et diplom.
Formanden gennemgik derefter de aktiviteter der har været gennemført i 2020, samt
gennemgang af de forskellige hold.
2020 har været et usædvanligt år pga. Corona. I forårssæsonen var er tilmeldt 61 hunde inden der
blev lukket ned pga. Corona. I efteråret 2020 var der tilmeldt 71 hunde på de forskellige hold.
Erstatningssagen vedr. hængebroen er afsluttet efter 37 måneder med et forlig i starten af 2021.
Det vil være med i regnskabet for 2021.
Formanden lykønsker de i kredsen, som har bestået deres prøver i året som gik.
Håbet for 2021 er at vi snart kan åben op for sociale arrangerementer
Der er pt. tilmeldt 70 hunde fordelt på forskellige hold i forårssæsonen 2021.
Formanden takker for alle de frivillige, som ligger deres tid og kræfter i kredsen.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
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5. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om
ansvarsfrihed
Kasseren fremlagde det reviderede regnskab.
Regnskabet blev omdelt på generalforsamlingen, gennemgået, godkendt, og der blev meddelt
ansvarsfrihed.
6. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen – på valg er:
a. Formand: Niels Johansen (ønsker ikke genvalg)
Bestyrelsen forslår Jeanne Rothman som formand og Niels Johansen træder ned
som næstformand for 1 år
Jeanne Rothman blev valgt. Niels Johansen træder ind i rollen, som næstformand
b. Bestyrelsesmedlem: Michael Beyer (ønsker ikke genvalg)
Bestyrelsen foreslår Chrestina Christensen
Chrestina Christensen blev valgt.
c. 2 suppleanter: Chrestina Christensen (modtager ikke genvalg)
og Sanne Carlsen (modtager genvalg)
Bestyrelsen foreslår at Michael Beyer træder ned som suppleant
Michael Beyer blev valgt, som 2. suppleant.
Sanne Carlsen blev valgt, som 1. suppleant.
d. Revisor: Bettina Johansen (modtager genvalg)
Bettina Johansen blev genvalgt.
e. Revisorsuppleant: Helle Klink (modtager genvalg)
Helle Klink blev genvalgt.
f. Valg af 2 repræsentanter til Schæferhundeklubbens repræsentantskabsmøde
Bestyrelsen foreslår: Jeanne Rothman og Niels Johansen
Jeanne Rothman og Niels Johansen blev valgt
8. Eventuelt
Intet til eventuelt
Dirigenten takker for god ro og orden.
Generalforsamlingen slutter kl. 13:22
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