Referat af generalforsamling tirsdag den 4. februar 2020.
Schæferhundeklubben Kreds 6- Frederikssund
Der var mødt 28 medlemmer op, hvoraf de 27 var stemmeberettiget.
Arne Zeuthen og Steen Olsen blev valgt som stemmetællere.
Svend bød velkommen og uddelte årsnåle til:
Thomas Bo Larsen 25 år
Peter Blomberg 40 år
Stort tillykke til jer begge.
Derefter blev Jørgen Hindse valgt som dirigent og gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen
var lovligt indkaldt.
Dagsorden:
1) Valg af dirigent: Jørgen Hindse
2) Valg af stemmetæller: Arne Zeuthen og Steen Olsen.
3) Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.
Svend gennemgik beretningen. Vibeke G. havde spørgsmål vedr. den negative tone i beretningen.
Annette havde kommentarer vedr. hvalpetræningen i 2019. Fritz spurgte ind til dommerbesætningen
og Arne havde spørgsmål vedr. fredningen og lån af traktor til flyvepladsen. Steen O. spurgte ind til
dommer til kredsens aftenshow.
Svend gav udtryk for, at han var glad for spørgsmålene til beretningen, da det viser arrangement.
Beretningen blev derefter godkendt.
4) Kredskasserens forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Og meddelelse af ansvarsfrihed.
Hanne gennemgik regnskabet. Arne havde spørgsmål vedr. beløb for hovedklubben. Hindse gav
udtryk for, at regnskabet så pænt ud.
Regnskabet blev derefter godkendt.
5) Indkomne forslag.
Jimmi Bennet havde indsendt følgende forslag:
Kan kredsen indkøbe en drikkevare- automat?
GF kan henstille til bestyrelsen, at der bliver indkøbt en sådan. Der var en god snak omkring dette.
Generalforsamlingen henstillede bestyrelsen til at købe en automat.
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Valg af næstformand.
Jesper genvalgt.
Valg af kasserer.
Hanne K. genvalgt.
Valg af sekretær.
Lars Bille genvalgt.
Valg af suppleanter.
Vibe og Ole genvalgt.
Valg af revisor.
Thomas Bo Larsen.
Valg af revisor Suppleant. Jørgen Hindse.
Valg af kreds repræsentanter jf.§ 23. Der skulle vælges 2 repræsentanter.

Henning, Jesper, Fritz og Klaus opstillede, så der skulle stemmes.
Stemmerne faldt således ud:
Klaus 18 stemmer
Fritz 16 stemmer
Henning 7 stemmer
Jesper 7 stemmer
Klaus og Fritz blev valgt.
7) Eventuelt.
Spørgsmål fra Vibeke G. Bliver der afholdt AU møder, og hvor er referater derfra?
Jesper svarede, at der ikke er blevet afholdt AU- møder i 2019.
Karina forespurgte til tømning af skraldespandende på pladsen og til køkkenpersonale
Svend svarede, at vi tømmer skraldespande på pladsen i samarbejde med DCH.
Vedr. køkkenpersonale, så er det forsøgt. Ideen er god men det er svært at få hjælpere. Men er
der nogen der har lyst til, at hjælpe ville det da være dejligt.
Spørgsmål fra Arne. Vil det lange spring på den bagerste bane blive lavet?
Svar fra Svend: Ja det vil der blive kigget på.
Svend overrakte et par flasker til Jørgen Hindse, som tak for hjælpen og en perfekt dirigentrolle.
Derefter fik Hanne ordet og uddelt første gangs-pokaler.
AK: Vibe Lenthe/Adler See Ulme. Karina Hansen/Team Leri Gonzo. Klaus Lingskov/Olexius Yvie.
IGP: Pia Bennedbæk/ Normanners Granitt. Karina Hansen/Team Leri Gonzo
BH/FP: Svend Rungstrøm/ Maacks Justice. Jesper Rungstrøm/ Maacks Josina. Michelle
Sønderbæk/ Thomsebo Wilzon
Beg. B: Michelle Sønderbæk/Thomsebo Wilzon. Tina Amstrup/Maacks Kostats
UHP: Klaus Lingskov/ Olexius Yvie
Michelle og Tina har deres til gode, da de ikke var tilstede.
Tillykke til jer alle.

Svend sagde derefter tak for iaften og takkede for god ro og orden ;)

Referent på dagen: Vibe Lenthe.

