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Referat ordinær generalforsamling i 

Schæferhundeklubben for Danmark kreds 9, Odense 

Tirsdag den 11. februar 2020 kl. 19.30 
Klubhuset, Volderslevvej 36A, 5260 Odense S 

 

Dagsorden:    

1. Valg af dirigent:  
Margrete blev valgt. Hun konstaterede at GF var lovlig indkaldt. Der var mødt 11 
stemmeberettigede op 

2. Valg af stemmetællere: 
Lone & Anja blev valgt 

3. Formandens beretning fremlægges til godkendelse: 
Beretningen blev godkendt 

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed: 
Regnskabet blev godkendt. Det viste et underskud på 4.425,37 DKK 

5. Indkomne forslag: 
Ingen 

6. Valg til bestyrelsen:  
a. Valg af formand (Karsten Sonne er ikke på valg)  
b. Valg af kasserer (Ulla Hansen modtager genvalg):  

Ulla blev genvalgt 
c. Valg af bestyrelsesmedlem (næstformand) Martin Knudsen modtager ikke genvalg: 

Ole Baun blev valgt 
d. Valg af bestyrelsesmedlem (sekretær) Maria Knudsen modtager genvalg: 

Maria blev genvalgt (fuldmagt fremvist) 
e. Valg af bestyrelsesmedlem (Bjarni Hansen er ikke på valg)   
f. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (Ole Baun modtager valg – Lisbeth Larsen ikke):  

Lone Runa valgt til 1.suppleant og Kirsten Tvergaard som 2.suppleant 
g. Valg af revisor (John Handberg Larsen modtager genvalg):  

John blev genvalgt (fuldmagt fremvist) 
h. Valg af revisorsuppleant: 

Margrete Møller blev valgt 
i. Valg af to repræsentanter til Repræsentantskabsmødet:   

Tim & Connie Børgesen blev valgt 
j. Evt.  

Connie efterspurgte forslag til forbedring af medlemstallet: 
Herefter fulgte en konstruktiv debat, hvor mange gode forslag og ideer kom på bordet: 
- Holde fast i en god modtagelse af nye medlemmer 
- Bedre info til nye (og gamle) medlemmer vedr. hvilke programmer 

Schæferhundeklubben kan tilbyde 
- Hundeførere fra andre foreninger gøres mere interesserede i vores program 
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- Kredsen kan udvide træningen med flere redskaber (forhindringer, balancebom etc.) 
og spormuligheder 

- Hvalpeprøver 
- Sjove prøver og arrangementer 

Connie efterspurgte et lille klatrespring 

Martin foreslog at droppe kredsens tilskud til medlemmer der kvalificerer sig til DM/VM 

Punkterne under evt. drøftes i bestyrelsen snarest muligt 

Karsten informerede om at bestyrelsen indkalder til medlemsmøde inden længe 

Jubilæumsnål (10 år) udleveret til Kirsten Tvergaard. Vi ligger inde med en 10 års nål til 
Henrik Høst Madsen, men den er ikke udleveret da vi ikke kan kontakte ham. 
Hovedklubben sættes på sagen 

Med stor taknemmelighed fra kredsen blev der uddelt takkegaver til: Pia (madlavning), 
Margrete (holdtræning), Ole (hus/plads), Martin (afgående bestyrelsesmedlem), Jan 
(holdtræning), John (hjælp til regnskab) og Lisbeth (afgående suppleant) 

Bestyrelsen har i år valgt at tilbyde kredsens figuranter et kursus som tak for den store 
hjælp der er ydet i det forgangne år ���� 

 

 


