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DATO 9. februar 2022 

STED Chr. VI Overdrevskro 

DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: 
Steen Andersen, Josefine Sachs, Bent Blom, Karina Andersen, 
Jesper Johansen, Hans Devantier, Rikke Christophersen, Char-
lotte Johansen og Karin Nielsen (Ref.) 
 
Lokalafdelinger:  
Holbæk, Herfølge, Fladså, Fredtoften, Jyderup, Kalundborg, 
Nivå, Næstved, Roskilde, Køge, Skælskør, Stevns, Fakse, Has-
lev, Nykøbing/Rørvig, Slagelse, Vordingborg, Maribo og Guld-
borgsund 
 
Øvrige indbudte 
Flemming Møller Nielsen, Rallyudvalget 
Annette Lunau, Landsformand 
Siff Johansen, Kredseftersøger 
Bodil Theilade, Nordisk udvalg 
Erik Danielsen 
 

FRAVÆRENDE Kredsbestyrelse 
Joanne Colding Pedersen 
 
Lokalafdelinger: 
Frederikssund, Helsingør, Hvidovre, Humlebæk, Odsherred, 
Skælskør, Vestlolland, Bøgestrøm og Åkirkeby.  
 
Øvrige indbudte 
Peter Knudsen, LKU 
Annette Knudsen, Kredskonsulent 
Marianne Blom Larsen, DcH Bladet 
Malene Frost Olsen, Eftersøgningsudvalg 
Julie Kofoed Aasted, Ungdomsudvalg 
Christine Iversen, Ungdomsudvalg 
Marte Askland, Ungdomsudvalg 
Jeanette Grøn, Nosework 
 

1. Valg af dirigent 
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Morten Vahlers blev valgt som dirigent 

Dirigenten takkede for valget.  

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt 

med korrekt varsel, men ikke overholdt vedtægterne med hen-

syn til hvornår den skal afholdes. Iflg. vedtægterne skal den af-

holdes mellem den 15. februar og 1. marts.  Dirigenten spurgte 

forsamlingen om man ville fortsætte eller om generalforsamlin-

gen skulle erklæres for ugyldig. Man vedtog at fortsætte.  

2. Valg af stemmetællere 

Trine Møller Nielsen og Michael Skou blev valgt   

3. Beretninger  

Formanden aflagde en beretning som var en fællesberetning for 

formand og næstformanden. Den blev godkendt uden yderligere 

kommentarer.  

Udvalgsformændene aflagde herefter beretninger. Beretninger 

er vedlagt referatet i det omfang de har været tilgængelige. 

 

4.  Kassereren aflægger regnskab 

Et overordnet regnskab er blevet rundsendt pr. mail til samtlige 

afdelinger sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Erik Danielsen har af praktiske årsagen lavet regnskabet i 2021 i 

samarbejde med Josefine Sachs, og det var derfor også Erik, 

der havde et detaljeret regnskab med til uddeling. Regnskabet 

blev gennemgået og godkendt.  

5. Indkomne forslag 

Kredsbestyrelsen foreslog en ændring af kredsvedtægterne.  

Det drejer sig om pkt. 7, Økonomi. 

Der tilføjes et pkt. 7.5 med følgende ordlyd: 
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Kreds 6 tegnes af kassereren og formanden overfor banker og 
andre myndigheder 

Dirigenten påpegede at der i indkaldelsen til generalforsamlin-
gen var anført at det var pkt. 7.4 der skulle ændres, hvilket er 
forkert.  

Forsamlingen enedes om at tilføje ændringen som pkt. 7.5 i 
kredsens vedtægter  

6.  Fastsættelse af budget og kontingent for 2023 

Josefine gennemgik budgettet for 2023, og det medførte en 
række afklarende spørgsmål. Bl.a. blev der spurgt om det var 
korrekt at der blev budgetteret med en medlemsnedgang, Bud-
gettallene er baseret på tidligere regnskab og det er forklaringen 
på at medlemstallet måske ikke er helt korrekt i budgettet.  

Kredsbestyrelsen foreslog uændret kontingent i 2023.  

Budget og kontingent for 2023 vedtaget. Kontingent for 2023 er 
kr. 120,00 pr. medlem.  

7.  Valg af Kredsformand 

Steen Andersen modtog genvalg uden modkandidater 

8.  Valg af kasserer 

Ikke aktuelt i 2022  

9. Valg af suppleant for kredskasserer 

Morten Vahlers blev genvalgt som suppleant for kredskassere-
ren uden modkandidater. 

10. Valg af næstformand  

Ikke aktuelt i 2022.   

11. Valg af suppleant for næstformand 

Minna Kildegaard blev genvalgt uden modkandidater 

12. Valg af sekretær 
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Karin Nielsen modtog genvalg uden modkandidater 

 

13.  Valg af Kredsen medlem til landsforeningens Ordensudvalg 

Hans Devantier modtog genvalg uden modkandidater 

14. Valg af udvalgsformænd 

Louise Østengaard modtog genvalg til Rallyudvalg uden mod-
kandidater 

Jesper Johansen modtog genvalg til IGP-udvalg uden modkan-
didater. Jesper vil gerne have at vi fremover bruger ordet Brugs-
hundeudvalg.  

Karina Andersen modtog genvalg til Nordisk udvalg uden mod-
kandidater 

Hans Devantier modtog genvalg til Konkurrenceudvalg uden 
modkandidater 

 

15. Valg af kredsens medlem i Initiativfonden 

Kredsen har været repræsenteret af kredsformanden i 2021, 
hvilket ikke har været hensigtsmæssigt. Kredsens næstformand 
havde givet accept til formanden om at hun ville tage posten og 
Joanne Colding Pedersen blev herefter valgt uden modkandida-
ter. 

16. Valg af 2 revisorer 

Finn Olsen og Mai Britt Schlicker genvalgt uden modkandidater 

17. Valg af suppleanter for revisorer 

Morten Vahlers og Anne Larsen blev genvalgt uden modkandi-
dater 

18. Eventuelt 

Landsformanden fortalte om Hovedbestyrelsens oplæg for certi-
ficerede kontraktinstruktører. Og det skal understreges at det 
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stadig kun er er oplæg, som skal drøftes igen på det kommende 
landsmøde. Der er udsendt et nyt diskussionsoplæg samt en 
tidsplan for hvordan arbejdet med de certificerede kontraktin-
struktører skal forløbe. Landsformandens oplæg medførte en del 
debat om fordele om ulemper ved at indføre de certificerede in-
struktører og om hvordan man eventuelt kunne gøre det, og 
hvad en kontrakt kunne indeholde af krav til instruktøren.  

Morten Vahlers efterlyste en formular, der kan bruges når der 
skal indgås aftaler med sponsorer.  

Morten Vahlers synes at kredsen er længe om at refundere ud-
læg. Josefine er ny og arbejder på at blive bedre.  

Morten Vahlers synes at opkrævningerne fra Nets er blevet me-
get store, det var ikke det man havde regnet med efter at Klub-
modul har solgt løsningen til Nets. Der var herefter en snak om 
hvordan det virker nu, herunder hvordan man skal håndtere om-
kostninger til Nets, når man tilmelder sig Events (konkurrencer 
mv.) i Klubmodul. Skal lokalforeningerne kunne lægge evt. gebyr 
oveni startgebyret?. Dette tages op på septembermødet, hvor vi 
skal drøfte startgebyrer.  

Der har været eksempler på indmeldelser i lokalforeninger, ude-
lukkende for at kunne få en startbog til Nosework, også i forenin-
ger hvor man ikke tilbyder Nosework. Startbøger skal underskri-
ves af lokalformanden, og det faktum udløste en debat om hvilke 
ekvipager man skal give lov til at deltage i konkurrencer. 

Camilla Kikkenborg ville gerne vide hvor vi er med et egentligt 
Nose Work udvalg i kredsen. Steen svarede at hvis vi skal have 
en Nose Work udvalg vil det kræve en vedtægtsændring. Hvis 
det ønskes, skal der fremsættes et forslag til næste generalfor-
samling. René Pedersen fortalte om processen for hvordan man 
får et nyt udvalg i kredsen og at der også bør være nogen, som 
påtager sig opgaven som formand for det nye udvalg.  

Kredsformanden mindede om at såfremt lokalforeningerne væl-
ger at have rullende kontingent fremover, skal dette ændres ma-
nuelt i foreningens Klubmodul. I den forbindelse bør lokalforenin-
gens vedtægter kigges efter, der kan være noget om kontingent- 
opkrævning som skal tilrettes  
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Der var ikke flere emner under Eventuel og dirigenten takkede 
for god ro og orden.  

 

 


