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Dagsorden 

A. Valg af dirigent 
  K.K. Jensen blev valgt for 35. gang. 
  Anne Louise Arildsen blev valgt som referent. 
  47 stemmeberettigede. 

 

B. Valg af stemmetællere 

 Louise Lind 

 Mette Aunsberg 
 

C. Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed 
  Kreds formanden Jens E. Sørensen læste beretningen op. 

 

 Det blev påpeget, at der var følgende fejl i beretningen:  
  Laila Lysdalh var dommer den 20. maj ved LP. 

 

 Spørgsmål til: 
Hundens dag 

 Maiken: Hvorfor blev hundens dag ikke til noget? Det snakkede vi om til 
instruktørmødet. Anne Louise Arildsen: Dette ligger ved mig. Det har været et svært år, 
og derfor har overskuddet ikke været til dette. Forhåbentlig kommer dette op og køre i 
2019 

 Fælles arrangementer  
Gregersen: Hvad er dette?                                                                                                                                                      
Solveig forklarede, at dette er et arrangement hvor flere af kredsen fælles aktiviteter er 
med. 

 Hjemmesiden 
 Louise Lind: Hvad gør vi med den nye persondatalov  
 Jens E. Sørensen forklarer at CPR nr. er blevet slettet. 
 

 Beretningen blev taget til efterretning. 

D.  Uddeling af ”Årets gave”  
”Årets gave” blev med begrundelser fra kredsformanden tildelt  
Domini Ann Worsten. 
 
Under dette punkt blev kredsens sølvnål med begrundelser tildelt: 
K.K. Jensen, Wilfred Olsen, Lone Pedersen, Solveig Nyby Snitkær og Brigitte Bresson.  
 

E.  Kassereren forelægger det reviderede regnskab (kredsens regnskabsår løber  
fra 1. august til 31. juli) til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed 
 

 Et underskud på 434.799 kr. på året, da national udstilling og DM gav indtægter før 31/ 2017 
og  mange af udgifter kom  efter 31/7 2017. 

 De vigtigste punkter bliver fremlagt af Uli Nomis med støtte fra Mette Krog Andersen 
 Træningspladserne bliver lagt sammen for 2018/2019 – ikke nogen protester 
 Fejl i regnskabet:  

Statusbeløbet, der afsluttede regnskabsåret 2016-17 svarede ikke til det statustal, 
regnskabet for 2017-18 startede med. Det blev konstateret, at dette skyldtes en 
”opstillingsfejl”. Det vil blive rettet.  
 
Regnskabet blev vedtaget med 43 stemmer for – 2 stemmer var hverken for eller imod. 
Dirigenten meddelte ansvarsfrihed til bestyrelsen for det forelagte regnskab. 
  

 



 

 

 

F.  Indkomne forslag 
 

 Ingen indkomne forslag 
 
 

G.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Der skulle vælges 4 kredsbestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode  
og 2 suppleanter for en 1-årig periode. 

 

 Jens E. Sørensen - 37 stemmer   Bestyrelsesmedlem 

 Solveig Nyby Snitkjær - 29 stemmer   Bestyrelsesmedlem 
 Brigitte Bresson - 29 stemmer   Bestyrelsesmedlem 
 Regitze Rasmussen – 21 stemmer   Bestyrelsesmedlem 
 Mogens Rasmussen – 27 stemmer  1. suppleant 
 Charlotte Nielsen – 5 stemmer.             2. suppleant 
 

 

H.  Valg af revisor og revisorsuppleant 
 Valgt:  
 Revisor: Lis Christensen 
 Revisorsuppleant: Michael Johanesen 

 

 

I.  Eventuelt  
 

 Aslaug: Nose Work konkurrencer – kan dette blive til noget?  
Domini: –  Mulighed efter jul – Anne Louise og Domini slår sig sammen. 

 Helle Sølt: Hvem er kontaktperson til Nose Work?   
Anne Louise svarer: Det er jeg, og jeg håber, at der kommer mere aktivitet vedrørende dette i 
2019. 
Pia: Vi har en indendørs hal i Aasum – sender en mail til sekretæren vedrørende oplysninger. 

 Brigitte Bresson får en gave af LP-folkene. 

 Jens takker af og siger tak for denne gang til 
Dennis og Poul Erik 
 
 

  

 

 

  

 

K.K. Jensen, dirigent  Anne Louise Arildsen, referent 

 

 


