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Vedtagelser på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger i Kreds 31 Skive 

 

Stiftende generalforsamling onsdag den 8. september 1976 

Første valgte formand: Ejner Lauritsen Rønbjerg. 

 

Beslutninger er opdelt i følgende hovedgrupper: 

1 – Udvalg 

2 – Annoncer 

3 – Generalforsamling 

4 – Ansvarsforsikring 

5 – Pokaler 

6 – Kredsmesterskab 

7 – Træner og Figuranter 

8 – Møder 

9 – Træning 

10 – Kantine 

11 – Prøver 

12 – Diverse 

 

VEDTAGELSER: 

1 – Udvalg: 

Bestyrelsen udpeger selv de der skal deltage i møder men i forhold til det årlige repræsentantskabsmøde 

følges hovedforbundets retningslinjer. 

(generalforsamling 31/1 2018) 

Udvalgene nedsættes efter generalforsamlingen af bestyrelsen for et år. 

Udvalgene kan kun disponere økonomisk i henhold til et af bestyrelsen godkendt budget eller enkelt 

bevilling. 

Til alle udvalg vælges så vidt muligt et medlem fra bestyrelsen. 
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Bestyrelsens medlem i det enkelte udvalg kan på bestyrelsens vegne træffe afgørelser vedrørende udvalget 

og dets arbejdsområde, og er forpligtiget til at underrette bestyrelsen derom. 

 (bestyrelsesmøde den 22/3 2018) 

 

2 - Annoncer 

Pris på annoncer på hjemmeside samt reklame på A4 størrelse i klubhus: 

Kr. 400 

Annoncører har mulighed for oprettelse af link til deres hjemmeside for samme pris. 

Beløbet opkræves i 1. kvartal og dækker et år. 

 (generalforsamling 16/1 2013 og bestyrelsesmøde 25/2 2013) 

 

3 – GENERALFORSAMLING: 

Generalforsamlingen indvarsles enten pr. mail eller brev og altid i klubhuset.  

(generalforsamlingen 27/1 2016) 

Generalforsamlingen skal afholdes årligt i uge 4 eller 5. 

(generalforsamlingen 13/1 1983) 

 

4 – ANSVARSFORSIKRINGER: 

Hunde der træner beskyttelsesarbejde skal have udvidet hundeforsikring. 

(generalforsamling 15/8 1984) 

Forsikringskvittering og vaccinationsattest skal fremvises for BRK’eren for nye medlemmer og ved 

forlangende til prøver og arrangementer.   

(bestyrelsesmøde 22/3 2018)  

 

5 – POKALER: 

Generelle regler: 

1. Til kredsmesterskabet uddeles der vandrepokaler til bestået prøve til de der betaler 

træningsgebyr til Kreds 31. 

 Bedste Beg.B – Beg. AB – Beg. ABC. (Den der har bedste resultat i B delen får vandrepokalen) 

IPO 1,2 og 3 SPH 1 og SPH 2  
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2. Ved alle prøver er Hovedklubbens regler gældende. (se prøveprogram) Ved pointlighed 

mellem hundene er det hunden med flest prædikater i fortrinlig 

(Bestyrelsesmøde 22/3 2018) 

Årsnåle og pokaler uddeles ved kredsfesten / kredsmesterskabet hvert år. 

(bestyrelsesmøde 17/6 2010) 

 

Årets hundehoved: 

Årets hundehoved uddeles efter indstilling fra klubbens medlemmer. Indstillingen skal være skriftlig og 

indeholde en begrundelse for at netop den person fortjener den æresbevisning. Vedkommende skal være 

aktiv eller have gjort et eller andet positivt for kreds 31. 

Indstillingen skal underskrives og i (den gule) postkasse i klubhuset. Kommer der ingen indstillinger 

udpeger bestyrelsen en person. 

(bestyrelsesmøde 16/3 1996) 

 

6 – KREDSMESTERSKAB: 

Kredsmesterskabet afholdes hvert år i oktober eller november måned. 

Afgivne point bliver først oplyst til aftenens kredsfest, hvor også pokalerne bliver uddelt. 

(Ændret bestyrelsesmøde 22/3 2018) 

7 – TRÆNERE OG FIGURANTER: 

Trænere og figuranter skal være medlem af hovedklubben. Trænere og figuranter skal ikke betale 

trænergebyr. 

(bestyrelsesmøde 1987) 

 

Klubben betaler kontingent til hovedklubben for trænere og figuranter. 

(generalforsamlingen 13/1 1993) 

Ved betaling af trænere og figuranters medlemskab til hovedklubben forventes det at de møder til træning 

– helst hver gang. 

(bestyrelsesmøde 23/2 1994) 

Trænere i kreds 31 skal være færdiguddannet og virke aktiv i klubben, for at klubben refunderer deres 

kontingent til hovedklubben. 

(bestyrelsesmøde 19/4 1997) 
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8 – MØDER: 

På bestyrelsesmøder fastsættes dato for næste møde.  

(bestyrelsesmøde 22/3 2018) 

Klubben betaler for maden ved kurser og møder i hovedklubben samt ved repræsentatskabsmøder. 

(revideret bestyrelsesmøde 9/2 2005) 

Klubben betaler kørepenge for brændstof (dagspris). Gælder til kurser og møder i hovedklubben. 

(bestyrelsesmøde 20/8 2004) 

 

9 – TRÆNING: 

Der betales 20 kr. pr. gang for gæstetræning til lydighed for ikke medlemmer af kredsen. (bestyrelsesmøde 

22/3 2018) 

Der betales 40 kr. pr. gang for gæstetræning til grp. C. for ikke medlemmer af kredsen.  

(bestyrelsesmøde 22/3 2018) 

Det er tilladt at træne i Schæferhundelubben kreds 31, med de af DKK anerkendte brugshunderacer, på de 

af klubben normalt benyttede arealer, og på lige fod med schæferhundene deltage på hold. Der skal 

betales træningsgebyr til kreds 31.  

Hundeførere der er medlem i en anden kreds, men samtidig ønsker at træne eller benytte træningspladsen 

i kreds 31, skal betale træningsgebyr til kreds 31. 

(generalforsamling 31/1 1995) 

Ønsker andre hunderacer end schæferhund, at træne i Kreds 31. Skal et bestyrelsesmedlem og en 

instruktør fra Kreds 31 godkende pågældende hunderace.  

(generalforsamling 31/1 2018) 

Træningsgebyr: 

1 hundefører med 1 hund  Kr. 400 pr. ½ år. 

1 hundefører med 2 hunde  kr. 550 pr. ½ år. 

2 hundefører pr. husstand             kr. 550 pr. ½ år. Forudsat lokaltilhør til Kreds 31 eller RK 31.  

  

Træningsgebyr beregnes på 6 måneder som betales i april og oktober. 

(Revideret bestyrelsesmøde 22/3 2018)  

Træning i GR.C sker i samråd med trænere og figuranter. 
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(bestyrelsesmøde 9/2 2005) 

Der må bruges pighalsbånd i kreds 31. Dette forudsætter kyndig vejledning i anvendelse af halsbåndet fra 

trænerne.  

(bestyrelsesmøde 20.4.2015) 

 

10 – KANTINE: 

Trænere og figuranter kan få gratis kaffe/the/kakao på træningsdage. 

(bestyrelsesmøde 5/11 1991 

 

11 – PRØVER: 

Regler for betaling ved aflæggelse af prøver: 

Klubben betaler maden på træningsdagen for: Dommer – Figurant – Sporlægger – Prøveleder. 

Dommer, figurant og sporlægger har krav på kørepenge efter statens takster. 

Til dommer gives der kørepenge. + en evt. erkendelighed 

Der gives kun kørepenge til figurant og sporlægger, hvis de ikke er medlem af kreds 31. 

Hvis figurant og sporlægger er medlem af kreds 31, gives en erkendelighed.  

For lån af sporareal gives en erkendelighed.  

(revideret bestyrelsesmøde 22/3 2018 

12 – DIVERSE: 

Bestyrelsen kan beslutte at give til tilskud til DM og/eller HAS.  

(Revideret på bestyrelsesmøde 22/3 2018) 

Klubben tegner et foreningsmedlemsskab i Radio Skive. 

(bestyrelsesmøde 23/1 2004) 
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