
 
 

 

Generalforsamling 2020 
Schæferhundeklubben Kreds 5 - Hillerød 

Tidspunkt: 30.1.2020 kl. 19:00 
 

1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Kurt Sørensen. 

2. Valg af 2 stemmetællere. 

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse. 

4. Udnævnelse af æresmedlem og uddeling af årsnåle. 

a. Bestyrelsen indstiller, at Peter Kofod udnævnes til æresmedlem i Kreds 5. 

b. Ulla Ludvig og Leif Harder har 25-års jubilæum, og skal have en nål i den anledning. 

5. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse 
af ansvarsfrihed. 

6. Indkomne forslag. 

7. Valg jf. hovedklubbens love § 12, og valg af kredsrepræsentanter jf. § 23. 

a. Næstformand – bestyrelsen foreslår Flemming Bo Larsen 

b. Kredskasserer – bestyrelsen foreslår genvalg af Preben Faurby Falkenberg. 

c. Kredssekretær – bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Reher. 

d. Førstesuppleant – bestyrelsen foreslår Peter Kofod. 

e. Andensuppleant – bestyrelsen foreslår Martin Sylvester. 

f. Revisor – bestyrelsen foreslår Pelle. 

g. Revisorsuppleant. 

h. 2 kredsrepræsentanter til repræsentantskabsmøde 2020 – bestyrelsen foreslår 
kredsens formand og næstformand. 

Det er ikke et krav, at der vælges suppleanter til repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen 
foreslår derfor, at bestyrelsen tager sig af det, hvis det bliver nødvendigt. 

I tilfælde af forfald blandt de valgte repræsentanter, er kredsbestyrelsen – såfremt 
kredsen som følge af afbud vil blive underrepræsenteret – berettiget til at udpege 
stedfortrædere for disse. (Hovedklubbens regler § 22) 

8. Eventuelt. 
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Vigtig information om afholdelse af kredsgeneralforsamlingen 

Dagsorden 
Den opsti llede dagsorden ska l mindst indeholde de i § 13 nævnte punkter: 

§ 13, KREDSGENERAi..FORSAMUNG: 

Dagsordenen for den årl ige kredsgeneralforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af 2 stemmetællere 
3. Kredsformandens beretning ·fremlægges til godkendelse 
4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af 
ansvarsfrihed. 
5. Indkomne forslag 
6. Valg, jfr. § 12, og valg af kredsrepræsentanter, jfr. § 23. 
7. Eventuelt 

Stemmeberettigede 
Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) 
medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med rettid igt betalt forfaldent kontingent. 
Medlemmer, der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance), er først 
stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke 
valgbare og har ikke stemmeret jf. §6. Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt 
flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. 
brev. 

Kredsbestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode. 
l kredse, hvor kredsbestyrelsen tæller 3 medlemmer, vælges kredsformand de ulige årstal og 
kredskasserer og kredssekretær, der tillige er næstformand, de lige årstal. 

l kredse, hvor kredsbestyrelsen tæller 5 medlemmer, vælges kredsformand og et bestyrelsesmedlem 
de ulige årstal og næstformand, kredskasserer og kreds- sekretær de lige årstal. 
Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter til kredsbestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant 
eller evt. et revisionsfirma. Vælges suppleanterne til kredsbestyrelsen under en og samme 
valghandling, er den suppleant, der opnår flest stemmer 1. suppleant. l tilfælde af stemmelighed 
trækkes der lod om rækkefølgen. Suppleanterne skal indkaldes i den rækkefølge de er valgt, i tilfælde, 
hvor et kredsbestyrelsesmedlem udtræder af kredsbestyrelsen eller af andre grunde får varigt forfald. 
l tilfælde, hvor en suppleant indtræder i kredsbestyrelsen, er denne berettiget til at konstituere sig. 
Hvis en suppleant indtræder i kredsbestyrelsen, sættes vedkommendes post på valg ved 
førstkommende kredsgeneralforsamling, selvom posten ikke har ordinært valg. Vedkommende skal 
således vælges for den resterende periode, indtil posten har ordinært va lg. 
Valg af ikke tilstedeværende medlemmer kan kun finde sted, når vedkommende skriftligt har givet 
tilsagn om at ville modtage valg. 

4 



Indkaldelse 
Indkaldelse til kredsgeneralforsamling sker jf. klubben love § 13. Kredsene skal bruge den 
indkaldelsesform, der har størst mulighed for at nå samtl ige medlemmer i kredsen . 

Det kan være: 

1. Et kredsblacl, som seneles ud til de enkelte med lemmer 
2. Et brev el ler mai l til det enkelte medlem 
3. Ophængning af indkaldelse til generalforsamling i klubhuset 
4. Annonce i ugeavis, som dækker hele kredsens område 

5. Kredsens hjemmeside og Facebookside 
6. Klubbens arrangementskalender "Caniva". 

Et kredsblad, en mail eller et brev ti l det enkelte medlem er den ideelle form for indkaldelse t il 
generalforsamling. Hvorimod ophængning af indkaldelse til genera lforsaml ing i klubhuset ikke er 
tilstrækkelig, da alle kredsens medlemmer ikke kommer på t ræningspladsen. Ophængning i klubhus 
kombineret med annonce i ugeavis, som dækker hele kredsens område, kan accepteres. 

Generalforsamlingen skal afholdes på en dato og et tidspu nkt, hvor flest mulige af kredsens 
medlemmer har mulighed for at deltage. På hverdage anses klokken 19.00 for at være et passende 

starttidspunkt. 

Kredsgeneralforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. 

Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsaml ingen, skal indsendes til kredsformanden senest 
8 dage før kredsgeneralforsamlingens afholdelse. 

Efter generalforsamlingen 
Efter kredsgeneralforsamlingen, som skal være afholdt senest den 15. februar 2020, skal den nye 
bestyrelse hurtigst muligt, og senest den 17. februar 2020, udfylde formularen "KREDSBESTYRELSEN 
EFTER GENERALFORSAMLINGEN 2020" på klubbens hjemmeside. Du finder den her (nederst på siden): 
https://www.schaeferhund.dk/side.asp?ID=30696 

Hvis du ikke fortsætter som kredsformand, så vær venlig at videresende/aflevere det te brev til den nye 
formand . 

Repræsentantskabsmøde 2020 og kandidater 
Forslag til repræsentantskabet samt evt. indstilling af kandidater, der ønskes opstillet til valg på 
repræsentantskabsmødet, skal være sekretariatet i hænde senest den 23 . februar 2020. 

Det er skemaet "KANDIDATUR 2020", som findes på klubbens hjemmeside, der skal benyttes ved 
indstilling af kandidater. Du finder skema og mere information om repræsentantskabsmødet her: 
https://www .schaeferhund .dk/side.asp ?l D=29039 
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