
 
 

 

Indkaldelse til 

Generalforsamling 2022 
Schæferhundeklubben Kreds 5 - Hillerød 

Tidspunkt: 3.2.2022 kl. 19:00 

Sted: Hillerød Vest Skolen Ålholm - Aulaen (blok A) 

Teglværksvej 19, 3400 Hillerød 
 

Uddeling af årsnåle. 

1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Kurt Sørensen. 

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 (skal være kredsformanden i hænde senest d. 26.1.2020 kl. 19:00). 

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

a. Næstformand, Helle Westermann genopstiller. 

b. Kredskasserer, Preben Falkenberg genopstiller. 

c. Sekretær, Niels Reher genopstiller ikke. 
Bestyrelsen foreslår Maria Helena Tiemroth. 

d. Førstesuppleant. 

e. Andensuppleant. 

f. Revisor, bestyrelsen foreslår Pelle (Sven Erik Lundkvist). 

g. Revisorsuppleant, bestyrelsen foreslår Niels Bro-Rasmussen. 

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. 

Hovedklubbens regler § 22: 
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. 

7. Eventuelt. 
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Forslag pr. 20.1.2022 

Bjarne Mønsted – modtaget d. 9.1.2022 

Til bestyrelsen i Kreds 5 

Har nogle spørgsmål og forslag til generalforsamlingen d. 03.02.2022, da jeg fornemmer, at der er meget 

tvivl om de 200 kr. som skal betales hvis man ikke kommer til arbejdsdag eller yder “ lignende indsats”. 

Spørgsmål: 

Bliver det pladskort 300 kr. + 200 kr. til arbejdsdag ? 

Bliver det pladskort 300 kr. + træningsgebyr 200 kr. + 200 kr til arbejdsdag eller “ lignende indsats” og 

hvordan vil man administrer hvor meget eller hvor lidt, der skal arbejdes for de 200 kr. ? 

Hvor mange medlemmer er kontingent fri i klubben ? 

Forslag: 

Jeg vil foreslå, at man i stedet sætter kontingentet op med 100 kr. halvårligt, evt. fordelt med 50 kr. til 

pladskort og 50 kr. på træningsgebyr; dette mener jeg må være meget nemmere, at administrer. 

Derved spare man også, at skulle styrer hvem der har eller ikke har arbejdet samt betale penge tilbage ved 

indskrivning. 

Med venlig hilsen 

Bjarne Mønsted 

 


