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Kredsgeneralforsamling d. 14/02 2018 
kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, 
Damengvej 2, Brovst. 
 

Referat: 
 
 
1.  Valg af Dirigent 
 
John Beerman, DcH Hjørring, foreslået og valgt. Efter at generalforsamlin-
gens lovlighed var afklaret, gik man over til behandling af den udsendte 
dagsorden. 
 
 
2.  Beretninger 
 
Formandens beretning 
 
Kredsformand Claus Dalsgaard fremlagde sin beretning og henviste til den 
udsendte beretning. Efter udsendelsen af beretningen har DcH Øland efter 
drøftelse med bl.a. landskassereren lukket lokalforeningen ved at udmelde 
alle medlemmer. 
Desuden blev gennemgået eksklusionen af DcH Hasselager.  
Der var enkelte spørgsmål: 
Tab på medlemssiden: Tabet kommer fra DcH Færøerne, der er udmeldt. 
Fra forsamlingen blev udtrykt bekymring for sammenhæng mellem hvide plet-
ter, nye lokalforeninger og faldende medlemstal. Vigtigt at medlemmer fra 
lukkede foreninger henvises til andre DcH foreninger. 
Beretningen er godkendt 
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Udvalgsformændenes beretning 
 
Uddannelsesudvalget: Enkelte moduler i grundtræneruddannelsen er rettet til.  
Beretningen er godkendt 
 
Dommerudvalget: Ingen tilføjelser, beretningen godkendt. 
 
Konkurrenceudvalget: Ingen tilføjelser, beretningen godkendt. 
 
 
3.  Kassereren aflægger regnskab 
 
Kredskasserer Kim Poulsen gennemgik det reviderede regnskab. 
Regnskabet godkendt. 
 
 
4.  Indkomne forslag 
 
Der var ikke indkommet forslag. 
 
 
5.  Fastsættelse af kontingent for næste år, herunder budget for  
indeværende og næste år. 
 
Bestyrelsen foreslår at kontingentet for næste år er uændret kr. 165.  
 
Fra DcH Lindholm var fremlagt 2 ændringsforslag, hvor en fremskrivning af 
kredsens økonomiske status dokumenterede det forsvarlige i at nedsætte 
kredskontingentet for 2019.  
Ændringsforslag 1 kr. 125 
Ændringsforslag 2 kr. 140  
 
Efter en drøftelse af de fremsatte forslag, blev det mest vidtgående – en ned-
sættelse af kredskontingentet til 125 kr. – sat til afstemning. 
Resultatet blev, at 77 stemmer var for, 2 imod og 1 blank. Herefter var forsla-
get om et kredskontingent pr. kr. 125 for 2019 vedtaget. 
 
Budget for 2018 og 2019 fremlagt og gennemgået. Der blev fremsat ønsker 
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om tilskud til lokalforeninger, der arrangerer Nordisk DM. Desuden var der 
ønsker om at genoptage VIP – arrangementer for kredsens og lokalforenin-
gernes VIP`er. Bestyrelsen arbejder videre med forslagene.  
 
6. Valg af kasserer og suppleant 
 
Kredskasserer Kim Poulsen og suppleant Morten Jensen genvalgt. 

 
7. Valg af næstformand/sekretær og suppleant 
 
Kredssekretær Christian Ravn og suppleant Peder Søndergaard genvalgt. 
 
8.  Valg af udvalgsformænd 
 
Form. f. Kredsens Dommerudvalg  
 
Ole Christensen genvalgt. 
 
9.  Valg af Revisor 2  
 
Leif Mousten genvalgt.  
 
10.  Valg af Revisorsuppleant 2   
 
Rikke Boel genvalgt 
 
11.  Eventuelt. 
 
Kredskassereren repeterede reglerne for dommerkørselsbilag.  
 
John Beerman: Hjørring vil forsøge at finde støtte til at deltage i “Naturmøde” 
24.-26. maj Der ønskes gerne opbakning fra landsforening og kreds. Der blev 
udtrykt velvilje fra forsamlingen mht. opbakning. Kredsformanden nævnte mu-
ligheden for tilskud fra friluftsrådet. 
 
Kredsformanden omtalte det kommende landsmøde, hvor nye vedtægter og 
orienteringer fylder meget.  
Valg af landskasserer – der kan evt. blive tale om køb af ydelser fra revisions-
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firma. 
Valg af næstformand – kandidat Linda Lund, Skanderborg. 
BHU Morten Jensen genopstiller som formand. 
NU Dorte Ellegaard opstiller som formand. 
Nyt betalingssystem på vej. Indebærer online betaling til konkurrencer. Pris 
kr. 149 pr. måned for op til 250 transaktioner pr. måned. 
Ny datalovgivning på vej pr. 25. maj. 
Ny DcH lokalforening i Aakirkeby. 
 
NU stiller sig gerne til rådighed med råd og støtte, hvis en eller flere lokalfor-
eninger påtager sig at arrangere DM.  
 
Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter formanden takkede forsam-
lingen i almindelighed og dirigenten i særdelshed for en god generalforsam-
ling. 
 

 


