Kredsgeneralforsamling d. 16/2-2022
kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst.
Dagsorden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Valg af Dirigent
Peder Søndergård vælges som dirigent
Repræsentant for Landsudvalget Jan deltager.
Der er rettidigt indkaldt til generalforsamling
Beretning
Formanden aflægger beretning.
Ingen ændringer. Beretning godkendes
Udvalgsformændene aflægger beretning.
DU, KU og UU.
- Ingen ændringer til beretninger. Disse godkendes.
- UU, Morten: Opfordring til alle; der mangler Kredsinstruktører. Spørg i jeres
lokalforening.
3. Kassereren aflægger regnskab.
•
Der er overskud på ca. 40.000kr.
•
Hundeførermærker, der må gerne sælges mange flere af dem.
•
Tranum desværre ikke afholdt, derfor går denne i nul.
•
Regnskabet godkendes
4. Indkomne forslag.
•
Ingen
5. Fastsættelse af kontingent for næste år, herunder budget for indeværende og
næste år.
•
Budget 2022 og 2023 er ens og der anbefales uændret kredskontingent. Dette
godkendes.
6. Valg af Næstformand/sekretær
Kandidat: Jannie Christensen
•
Genvælges, Tillykke
7. Valg af kasserer
Kandidat: Kim Poulsen
•
Genvælges, Tillykke
8. Valg af suppleant kasserer
Kandidat: Morten Jensen
•
Genvælges, Tillykke
9. Valg af udvalgsformænd.
Form. f. Kredsens Dommerudvalg
Kandidat: Ole Christensen

•
Genvælges, Tillykke
10. Valg af Revisor 2
Kandidat: Leif Mousten
•
Genvælges, Tillykke
11. Valg af Revisorsuppleant 2
Kandidat: Rikke Boel
•
Genvælges, Tillykke
12. Evt.
•
Peder, Ved ny formand/kasserer husk at udfylde formularen på hjemmeside og
send den til Forretningsfører Jan og Kredskasserer Kim.
•
Poul fra Konkurrenceudvalget; konkurrenceprogrammet skal redigeres. Har i
ændringer/forslag send dem til Peter Knudsen formand-ku@dch-danmark.dk
•
Jannie Næstformand;
•
Husk at give jeres instruktører osv. besked om klubmodul kurset, så vi kan få alle
med på klubmodul
•
Husk at få meldt til inden sidste frist for div. Møder, kurser osv. Det giver ekstra
arbejde for arrangørerne
•
Peder, dirigent. Der er mange gode webinar, som man kan deltage i, for at blive
bedre i at bruge klubmodul
•
Brian, Kredskonsulent;
•
Der startes ny uddannelse i år. Husk at spørge i jeres lokalforening.
•
Ole, Dommerudvalget;
•
Har sendt invitation ud til møde for konkurrence udvalget i lokalforeningen, så alle
bliver bedre rustet til konkurrencer. HUSK at melde til senest 25/2-2022.

