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Kredsgeneralforsamling d. 19/2-2020 
kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, 

Brovst. 
  
  
Referat:  
 
1. Valg af Dirigent 

• John Berman 
- Der er rettidigt indkaldt 

2. Beretning 

• Formanden aflægger beretning.  
- Naturmødet, DcH deltager også i 2020 

• Udvalgsformændene aflægger beretning.  
    DU, KU og UU.  

 - Ingen tilføjelser 
   + Beretninger er hermed godkendt 

3. Kassereren aflægger regnskab.  
- Udfordrende år med at finde ud af, hvor mange medlemmer der faktisk var i 
2019. Kim kom frem til 2564 medlemmer. 

+ Regnskab er hermed godkendt. 
4.  Indkomne forslag.  

- Ingen indkomne forslag. 
5.  Fastsættelse af kontingent for næste år, herunder budget for indeværende og   
næste år.  

- 2021 ønskes kontingentet sat til 165kr., så vi forhåbentlig kan undgå minus 
på kontoen. 

* Kørsel penge, kan dette ændres til den lave sats, der vil være 
en del penge at spare her? Dette har været oppe og vende før, og 
ønskes ikke nedsat, da der er udgifter ved selv at lægge bil til.  
* VIP kan evt. sløjfes, for at undgå kontingent forhøjelse? 
+ Kontingent forhøjelse på 165kr. er hermed godkendt 

- Budget 2020 
  + Budget 2020 er hermed godkendt 

6. Valg af næstformand/sekretær + suppleant   
  Kandidat: Jannie Christensen  
  Kandidat supp: Peder Søndergaard 
  + Hermed godkendt 
7. Valg af Kredskasserer + suppleant.    
   Kandidat: Kim Poulsen   
 Kandidat supp: Morten Jensen 
  + Hermed godkendt 
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8. Valg af udvalgsformænd.  
  Form. f. Kredsens Dommerudvalg.  
  Kandidat: Ole Christensen 
  + Hermed godkendt 
9.  Valg af Revisor 2.    
  Kandidat: Leif Mousten 
  + Hermed godkendt 
10. Valg af Revisorsuppleant 2. 
 Kandidat: Rikke Boel 

+ Hermed godkendt 
           11. Evt. 
 - Dommerpåsætning, se vedlagte oversigt(med forbehold) 

* Pt., mangler der dommer til Dronninglund, Hjørring, Hadsund, 
Thisted. 
* Skal der findes dommer fra andre kredse? Så mangler Jens, KU 
penge, Afkrydsningsliste over dommerpåsætning vedlagt, men 
kan ikke forventes at holde da der kan komme afbud fra dom-
mere. 
* Forslag med faste datoer, dette kan være svært i forhold til mar-
ker, skov osv.  

- Rally Dommer Irene Petersen er ikke medlem af DcH mere.  
- Klubmodul 

* Refundere medlemmer inden for 3 uger. Kredskassere Kim af-
venter hvordan dette skal gøres. Lokalforeningerne får besked, 
når dette er modtaget. 

- Initiativfonden 
* Husk, at der kan lånes penge uden renter og gebyr.  
* Kontakt Peder med spørgsmål, mere info kan findes på kreds 1 
hjemmeside. 

- Jakker til hundefører til DM kommer med på møde 11/3. 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 


