
 

Referat af Generalforsamlingen (Rødding) 
mandag den 20. februar 2023 kl. 20.00 – 21.30 

 
Referent: Charlotte 
 

Ad 1) Valg af dirigent 
Laurids Christoffersen indstillet og valgt. 
 
Ad 2) Valg af stemmetæller 
Laila Knudsen – Bodil Routh Bregendahl  
 
Ad 3) Formand aflægger beretning 
Beretningen var udsendt til lokalforeningerne inden generalforsamlingen. 
Beretningen blev godkendt uden yderligere kommentarer 

Kredsudvalgene aflægger beretning 
Beretningerne var udsendt til lokalforeningerne inden generalforsamlingen. 

Beretningerne blev godkendt med konstatering, at der ikke var udsendt en  
beretning fra Nordisk udvalg. 

Ad 4) Kassereren aflægger regnskab Regnskabet er udsendt til orientering 
sammen med det øvrigt materiale inden Generalforsamlingen. 
Lorents gennemgik kort regnskabet. 

 
Ad 5) Fastsættelse af kontingent  
Forslag fra bestyrelsen - Uændret kontingent 129,- kr. 
Forslaget godkendes 
 
Ad 6) Indkomne forslag 
Forslag til ændring af vedtægter  
 
Aktuel 
Forretningsudvalget udarbejder en kredsmappe, der godkendes 
af kredsrådet. Revision af kredsmappen sker løbende. Ændringer skal 
godkendes af kredsrådet 
 

Ændringsforslag 
Forretningsudvalget udarbejder en kredsmappe, der løbende bliver revideret.  
Kredsrådet skal orienteres om ændringer. Den aktuelle udgave ligger på 
hjemmesiden. 

Ændringsforslaget godkendes 
 
Vedtaget på Landsmødet 2022 
Kredskontingent opkræves ved faktura efter samme procedure som kontingent 
til Landsforeningen 
 

 

Mødedatoer 
 
Forretningsudvalget 
1/5-23 kl. 20.00 (online) 
29/5-23 kl. 20.00 (online) 
19/6-23 kl. 20.00 (online) 
7/8-23 kl. 20.00 (online) 
20/11-23 kl. 20.00 (online) 
11/12-23 kl. 20.00 (online) 
5/2-24 kl. 20.00 (online) 
 

Kredsbestyrelsen  
3/4-23 kl. 20.00 (online) 
4/9-23 kl. 20.00 (online) 
8/1-24 kl. 19.00 (Rødding) 
 

Kredsråd (alle lokalforeninger) 
6/2-23 Før-landsmøde kl. 20.00 (online) 
26/6-23 – 19.00 – 21.30 (Rødding) 
23/10-23 kl. 19.00 – 21.30 (Rødding) 
 

 
Kredsgeneralforsamling  
Mandag den 20. februar 2023 kl. 19.00  

Rødding Centeret 
 
Mandag den 19. februar 2024 kl. 19.00 

Rødding Centeret 
 
 
Alle Kredsrådsmøder møder 
afholdes i Rødding centret.  
 
Husk at holde øje med Kreds 4’s 
hjemmeside. 
 
www.dch-kreds4.dk 
 
 
 
 



 

Da det er vedtaget på Landsmødet, er det ikke til afstemning, men skal bare  
tilføjes i kredsens vedtægter. 
 
Ad 7) Valg af formand. – (Lige år) 
 
Ad 8) Valg af næstformand. – (Ulige år).  
Hans Peter Dinesen genvalgt 
 
Ad 9) Valg af sekretær og suppleant. – (Lige år).  
 
Ad 10) Valg af kasserer og suppleant. – (Ulige år).  
Lorents Nielsen genvalgt som kasserer 
Lotte Andersen genvalgt som suppleant 
 
Ad 11) Valg af kredsens medlem til landsforeningens ordensudvalg. – (Lige år).  
 
Ad 12) Valg af bestyrelsesmedlem til Initiativfonden, jf. Orientering nr. 29 – (Lige år).  
Hans Peter har siddende som fungerende bestyrelsesmedlem i initiativfonden, da det tidligere 
bestyrelsesmedlem gik i utide. Derfor var der valg i et Ulige år. Hans Peter blev genvalgt for 1 år. 
 
Ad 13) Valg af 2 revisorer (De 2 revisorer vælges forskudt i lige og ulige år for 2 år ad gangen) 
Dorthe Sibbesen Nordals modtog genvalg. 
Jytte Westergaard Christiansfeld ønskede ikke at fortsætte.  
Som hendes afløser foreslår bestyrelsen Laila Knudsen fra DcH-Nordals Laila Knudsen - valgt for 1år 
 
Ad 14) Valg af suppleanter for 2 revisorer (De 2 suppleanter vælges forskudt i lige og ulige år for 2 år ad gangen)  
Conny Nielsen fra Vojens ønskede ikke genvalg. 
Bestyrelsen foreslog Pia Dall Petersen fra Vojens. Pia blev valgt. 
 
Ad 15) Eventuelt. 
Spørgsmål til Klubmodul - Hvordan kan man slette hunde på profilen, som man ikke har mere. 
 
Svar - Alle konkurrenceprogrammer skal fjernes fra hunden på profilen – gem efterfølgende. 
Herefter kommer der en skraldespand frem på hunden og man kan nu slette hunden. 
 

 

  

 


