
Referat af kreds 6 ordinære generalforsamling , 14.4.21

Kl 18.30 i kredsen.


1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Jørgen Hindse som blev enstemmigt valgt.

Dirigenten kunne konstaterer at indkaldelsen var lovlig varslet.


2. Valg af 2 stemmetællere.

Simone og Preben bliver valgt.


3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

Formanden gennemgik kort beretningen og tilføjede en mundtlig 

tilføjelse omkring vores populære ringtræning i kredsen.

Der var ellers ingen bemærkninger til denne og beretningen er godkendt.


4. Kreds kasserens forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

og meddelelse af ansvarsfrihed. 

Regnskabet gennemgåes og godkendes uden bemærkninger.


5. Indkommende forslag.

Ingen forslag.


6. Valg. 

6.1 Valg af formand gældende for 2 år. Vibe Lenthe genopstiller

Og bliver enstemmigt genvalgt.


6.2 Valg af bestyrelsesmedlem gældende for 2 år. Lars Toft Bille genopstiller

Og bliver enstemmigt valgt.


6.3 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen gældende for 1 år.

Der bliver foreslået Fritz og Karina som accepterer og bliver enstemmigt valgt.


6.4 Valg af revisor gældende for 1 år. Thomas enstemmigt genvalgt.


6.5 Valg af revisor suppleant gældende for 1 år. Jørgen Hindse enstemmigt genvalgt.


6.6 Valg af kredsrepræsentanter til repræsentantskabsmødet d.27.6.21.

Fritz og Klaus bliver enstemmigt valgt.


7. Eventuelt.

Der bliver spurgt ind til vores skjul på træningsbanen som har været under

reparation grundet bl.a. råd i træet. Man undre sig over hvorfor man i den forbindelse

ikke har sat skjulene efter de rigtige normer nu man var igang.

Der bliver svaret af bestyrelsen at dette ville ha’ været en for stor opgave som

der ikke var resurser til i denne arbejdsomgang.


7.1 Et medlem bringer på banen at man har oplevet voldsom

behandling af en hund til vores ringtræning. 

Dette tager bestyrelsen meget alvorligt og der bliver aftalt Fritz

tager en fælles dialog omkring skik og brug i kredsen ved næste ringtræning.


Oplever man noget fremadrettet kan man altid henvende sig til en i bestyrelsen

som så vil tage sig af sagen.


7.2 Formanden deler jubilæums  nåle og blomster ud til dem som står

til at modtage disse

Tillykke til : Preben Kozuch , Bill Rasmussen  og  Karina Hansen  med de 25 år

Samt tillykke til Jørgen krog Petersen  med de 10 år. Jørgen var ikke tilstede men

formanden sender nålen. 




Jørgen Hindse takker for god ro og orden


Dirigent: Jørgen Hindse               Referant  Tinni Meier Engli


                  


 



