
Referat af kreds 6 ordinære generalforsamling 14.2.2022 kl 19.00


1. Valg af dirigent.

Jørgen Hindse, enstemmigt valgt til opgaven. Dirigenten meddeler generalforsamlingen for lovlig.


2. Valg af 2 stemmetællere.

Fritz Bennedbæk og Thomas Bo Larsen bliver valgt.


3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

Meget fin beretning fra formanden uden bemærkninger til denne. Beretning godkendt.


4. Kreds kasserens forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse og meddelelse af 
ansvarsfrihed.

Regnskabet præsenteres med et pænt overskud på den ordinære drift på 18.664,-

Det godkendes uden bemærkninger.


5. Indkommende forslag

Ingen indkommende forslag


6. Valg


6.1 Valg af næstformand gældende for 2 år. Klaus Lingskov genopstiller ikke. Lars Toft Bille 
opstiller

og bliver enstemmigt valgt.

6.2 Valg af kasserer gældende for 2 år. Hanne Kozuch genopstiller og bliver enstemmigt valgt.

6.3 Valg af sekretær gældende for 2 år. Tinni Meier Engli genopstiller og bliver enstemmigt valgt.

6.4 Valg af bestyrelsesmedlem gældende for 1 år. Lars opstiller som næstformand så Karina 
Hansen opstiller i stedet og bliver enstemmigt valgt.

6.5 Valg af 2 suppleanter gældende for 1 år. Fritz Bennedbæk 1.supp & Kristina Myhle Ambus 
2.supp opstiller og bliver enstemmigt valgt.

( Kristina kunne ikke deltage grundet sygdom men bestyrelsen havde en skriftlig fuldmagt på 
ønsket om at opstille ) 

6.6 Valg af revisor gældende for 1 år. Thomas  Bo Larsen bliver enstemmigt valgt.

6.7 Valg af revisor suppleant gældende for 1 å. Jørgen Hindse bliver enstemmigt valgt.

6.8 Valg af kredsrepræsentanter til repræsentantskabsmødet 20.3.22. Fritz & Thomas vælges til at 
deltage.


Der var 21 stemmeberettigede tilstede.


7. Eventuelt. 

Intet under eventuelt andet end en oplysning om morgenmads ordningen holder pause. Så 
ønskes der brød lørdag morgen ser vi på det fra gang til gang.


Efter den ordinære generalforsamling blev der delt førstegangspokaler og års nåle ud.

Til dem der ikke var tilstede vil det enten blive sendt eller udleveres næste gang de er i kredsen.


Førstegangspokaler: 

Tinni Meier Engli /m Sando - FP/BH

Rasmus Norlin  /m Utah - FP/BH

Jimmi Bennett /m Boggie - FP/BH , UHP & Fpr1

Hanne Kozuch /m “ Buks” - Fpr1

Anja Herning /m Jaffa - IGP 1

Birgitte Blangsted / m Zanto - FP/BH

Charlotte Rem Larsen / m Jessie - Tysk væsentest

Tina Birkeby / m Felix - Tysk væsentest

Laura Norlin / m Alka - Tysk væsentest

Helle Johansen / m Chilli - Tysk væsentest


Års nåle:

Klaus Lingskov - 10 år




Pia Lomholt Jørgensen - 10 år

Tina Amstrup - 10 år

Arne Zeuthen - 40 år


Formanden overraskede alle med at uddele en ny pokal/ pris eller rettere gris….

Til årets HUG ( Hjælpsomhed, Utrættelig, Gejst ) som der ikke var nogen tvivl om skulle gå til 
Karina Hansen for hendes netop utrættelige gejst og engagement i kredsen.


Stort tillykke til alle med både pokal, nål, pris og gris.


Der blev budt på øl, vand, kaffe og kage fra bestyrelsen med et ønske om en god sæson 2022.


Jørgen Hindse takker for god ro og orden.


Dirigent: Jørgen Hindse.                                                 Referent: Tinni Meier Engli


