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Kredsgeneralforsamling d. 15/2-2023 
kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, 

Brovst. 
  
  

Dagsorden:  
 

1. Valg af Dirigent 

• Peder Søndergaard vælges til dirigent 

• Lotte Friis og Kaj Pharsen vælges til stemmetæller 
 

2. Beretning 

• Formanden aflægger beretning.  
o Denne godkendes 

Udvalgsformændene aflægger beretning.  

• DU, KU, UU og KO 
o DU har ingen bemærkninger 
o KU oplyser, at sporkursus dato er 18/3 i stedet for 19/3, men desværre ingen 

tilmeldte endnu. 
o UU oplyser, at 21 instruktører blev uddannet i 2022 
o KO har i sidste øjeblik sendt en beretning. Denne kommer på storskærm og 

gennemlæses. 
▪ Alle beretninger fra Udvalgsformændene godkendes 

 
3. Kassereren aflægger regnskab.  

• Der er flere medlemmer end budgetteret med. 

• Det er dyrt at uddanne folk, alene IGU har kostet ca. 57.000kr. Det er mere end 
budgetteret.  

• Dommeruddannelsen har brugt ca. 92.000kr 

• Kredsbestyrelsen har brugt ca. 141.000kr., herefter VIP aften og ekstra generalfor-
samling.  

o OPFORDRING fra revisor; Betal jeres faktura til tiden. 
▪ Regnskabet godkendes 

 
4. Indkomne forslag.  

• Ingen 
 

5. Fastsættelse af kontingent for næste år, herunder budget for indeværende og næste 
år.   

• Uændret kontingent forslag godkendes 

• Budget 
o Tranum er en stor udgift, derfor hæves UU 
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o Dommerkørsel til konkurrencer hæves også 
o Sporlægger kørsel er kommet på, og da vi er usikker op omkostningen her, 

er den sat til 50.000kr, da denne er ny. 
▪ Budgettet godkendes 

 
6. Valg af Kredsformand  

• Kandidat: Kim Poulsen melder sig på dagen.  
o Kim stemmes ind med 70 stemmer ud af 71 

• Da vi så mister vores Kredskassere og Kasserer suppl. Morten Jensen trækker sig, 
skal der vælges ny kasserer samt kasserer suppl. 

o Kandidat kredskasserer: Henrik Damsgård fra DcH Sydthy 
o Kandidat kasserer suppl: Poul Graversen fra DcH Hjørring 

▪ Begge vælges 
 

7. Valg af udvalgsformænd.  

• Form. f. Kredsens Konkurrenceudvalg.  
o Kandidat: Jens Rosendahl 

▪ Genvælges 

• Form. f. Kredsens Uddannelsesudvalg. 
o Kandidat: Morten Jensen 

▪ Genvælges 
 

8. Valg af Revisor 1    

• Kandidat: Brian Jensen fra Eftersøgningstjenesten melder på dagen 
o Vælges 

 
9. Valg af Revisorsuppleant 1 

• Kandidat: Irma Lahrmann 
o Genvælges 

 
10. Valg af Kredsens medlem af Ordensudvalg: 

• Kandidat: Karsten Pedersen fra DcH Støvring melder sig på dagen 
o Vælges 

 
11. Valg af Kredsens Initiativfondensmedlem: 

• Kandidat: Jane Kappel fra DcH Nibe melder sig på dagen 
o Vælges 

 
12. Evt. 

• UU formand Morten Jensen 
o Lotte Friis stopper i UU. Der siges stor tak og gives gave. 
o Maibritt Thomasen fra DcH Skagen overtager Lottes opgaver 
o Jannie Frederiksen fra DcH Sæby overtager Tranum for Instruktører 
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o Tine Nielsen fra DcH Hjørring fortsætter som sekretær 
o Mai Thomsen fra DcH Dronninglund fortsætter med dagskursus og lokaler til 

IGU 
 

• DU formand Ole Christensen 
o Der fremlægges ønskes til lokalforeningen om, hvordan bespisning af dom-

mer til konkurrence ønskes. Se vedlagte skrivelse (det skyldes at dommerne 
de sidste par år har været udsat for at der har været mangel på bespisning af 
dommere om formiddagen og middage og i nogle tilfælde ikke har kunnet få 
middagsmad efter man har været færdig med at dømme). Skrivelsen indsæt-
tes i kredsmappen. 

 

• Kredsformand Kim Poulsen 
o HUSK at oplyse formand samt kassererskift til Kreds 1 samt Landsforenin-

gen.  
o Kreds 1 er blevet enige om, at tilmelde alle bestyrelsesmedlemmer til samme 

hold, således, at der er flere i lokalforeningen der får beskeder fra Kreds 1 og 
dermed ikke kun formanden der ved besked om kurser osv. Så hvis i får en 
mail om tilmelding til at hold, så er det Kim der sidder og leger 

 

• Irene fra DcH Lindholm 
o Nogle HF har oplevet, at selvom de har meldt fra en konkurrence før sidste 

tilmeldingsfrist, så står de stadig som Udeblevet på startlisten.  
▪ Poul fra LKU vil undersøge, hvordan dette gøres korrekt og nemmest. 

o Rally HF har oplevet, at tilmelding til Rally konkurrencer åbnes før den aftalte 
tid og dermed er der mange der slet ikke får muligheden for at tilmelde sig. 

▪ Dette er selvfølgelig ikke i orden. Der opfordres til at overholde de af-
talte tider. 

 

• Poul fra LKU 
o Ændring af konkurrenceprogrammet er desværre ikke sket endnu, da man i 

stedet valgte at sammenlægge LKU og LDU. Man vil dog kigge på det, så 
snart sammenlægningen er faldet på plads.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 


