Schæferhundeklubben
Kreds 7 - Kalundborg

Referat fra Generalforsamling
den 29.januar 2022 kl. 10.00 i klubhuset
10 fremmødte heraf 10 med stemmeret

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Finn Larsen 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 4 medlemmer, der har været medlem af
hovedklubben i 10 år og 1 medlem, som har været medlem i 25år. Michael Beyer, Helle Klink, Joan
Jønsson, Kenneth Vestergård modtager hver en 10år jubilæumsnål og et diplom. 1 medlem Annie
Nielsen får en 25års jubilæumsnål og et diplom.
Formanden beretter at trods Corona har 2021 været et godt år for kredsen. I 2021 har vi haft
121 kontingent betalende kursister og aktivitetsniveauet i kredsen har været højt.
Kredsen har i både forårs- og efterårssæsonen haft 14 lektioner og rallyhold har været en stor
succes og har været fyldt op lige fra sæsonstart.
Formanden gennemgik derefter de aktiviteter der har været gennemført i 2021, rundering, byture
mm.
Kr. Himmelfart blev der afholdt arbejdsdag, og den 11.august 2021 blev der afholdt dommeraften.
Ved begge arrangementer var der stor tilslutning og formanden takker for indsatsen.
I den kommende sæson i 2022, der indeholder 14 lektioner plus yderligere aktiviteter.
Kredsen vil tilbyde følgende træningshold i den nye sæson, hvalpehold, lydighed og socialisering,
øvede hunde og rallyhold.
Derudover vil der blive arrangeret byture og runderingsture og der vil være mulighed for Carbejde.
Der vil også i foråret blive arrangeret en arbejdsdag, dato vil snart blive meldt ud.
Såfremt der er tilslutning til det vil bestyrelsen også arbejde op at få arrangeret en prøve i løbet af
året.
Kredsens økonomi ser fint ud, hvilket kassereren vil komme nærmere ind på
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Formanden takker for alle de frivillige, som ligger deres tid og kræfter i kredsen samt kredsens
sponserer
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

5. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om
ansvarsfrihed
Kassereren 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. Næstformand (konstitueret): Sanne Carlsen (modtager valg)
Sanne Carlsen blev valgt.
b. Kasserer: Kenneth Brix (modtager genvalg)
Kenneth Brix blev valgt.
c. Sekretær: Helle Beyer (modtager genvalg)
Helle Beyer blev valgt.
d. 2 suppleanter: Michael Beyer (modtager genvalg)
og Sanne Carlsen (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsen foreslår at Gitte Christensen som 2.suppleant
Michael Beyer blev valgt, som 1. suppleant.
Gitte Christensen blev valgt, som 2. suppleant.
e. Revisor: Bettina Johansen (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsen forslår Tom Andersen
Tom Andersen blev valgt.
f. Revisorsuppleant: Helle Klink (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsen foreslår Finn Larsen
Finn Larsen blev valgt.
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g. Valg af 2 repræsentanter til Schæferhundeklubbens repræsentantskabsmøde
Bestyrelsen foreslår: Jeanne Rothman og Sanne Carlsen
Jeanne Rothman og Sanne Carlsen blev valgt
8. Eventuelt
Intet til eventuelt
Formanden takker for god ro og orden.
Generalforsamlingen slutter kl. 10.17
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