
Dagsorden

A.    Valg afdirigent

Michael Johannessen enstemmigt valgt.  referent: Uli Nomis

8.    Valg afstemmetællere:
stemmgberettiget antal 39
Mette Aunsbjerg, Helle Dyrlund

C.    Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed
Jens fremlagde beretningen.
Spørgsmål til beretningen:
Foredrag: lone Pedersen: der forekommer en udgift i regnskabet, hvordan hænger det sammen?
Mette: Det er formentlig en po5tering der har krydset regnskabsgrænsen. {det viser sig
efterfølgende at der har værgt et foredrag i oktober 2018}
lnstruktørmøde: Lone Pedersen: der savnes opfølgning på dette møde. Ber har været personlige
tiltag, der gør at det ikke har værEt muligt at få afholdt en opfølgning.
Hjemme5ide: Laila Korsgård: der mangler 5tadig en mulighed for at notere på hjemmesiden ved
opretning af hold.  Jens: mu!igheden er der, det kræver en vejledning som han vil få udarbejdet en
vejledning ti!, snarest muligt.

Hjemmeside: Lone Pedersen, der er flere sider der ikke er aktuelle mere, disse bør fiernes. Det er
bl.a over5igt af træning5pladser som er lidt misvisende da der linke5 til inaktive træningsplad5er.
Jens: det kræver en tilbagerTtelding fra trænerne når der sker ændringer på en træningsplads
status.
5kriv om dem og os: Patricia: er det en løftet pegefinger? Jens: det er ]idt en opsang om at vi al!e

sammen Er frivillige og at vi ikke forsøger at modarbejde nogen+ Der vi! b]ive fulgt op på

henvendelser så hurtigst som muligt, som det Sgså er sket tidligere.

D.    Uddeling af"Årets gave"
Tildeles til: Kirsten Lauritsen.

Jen5 fremlagde begrundelsen for tildelingen.

E.    Kassereren forelægger det reviderede regnskab {kredsens r€gnskabsår løberfra 1. august til 3i.

juli} til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
Spørgsmål:

Helle 5øe: Nosework konkurrenæ fremgår ikke af regnskabet? Kasser£r:  det er et n# punkt og vil
fremover ftemgå som egen postering.
Træningspladser: Det er netto indtægter der fremgår af regnskabet.
Af5krivninger: hvad er det og hvor bliver det afskrevet til? det er varebeholdningen der afskrives
fra. Bet drejer sig om a!t der er på træning5pladseme samt udstyr.
Afstemning: En5temmighed for meddelel5e af ansvarsfrihed cg godkendelse af regn5kab,
Budget: der budgetteres med et overskud på ca. ?5 000,-
Patricia Pedersen: gratis træning for instruktørerne, når der er råd til d€t ? Jens, ¥i skal passe på
med at fylde sp på holdene kun i "egne rækker' der skal være plads til at der kan komme nye på
holdene.
Be5t. opfordrer instruktørerne om at melde til dkk kurser.
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Det €r ikke mening€n at vi skal spare megEt ap, men vi skal geme have en buffer for at der er til
dårligere tider.
Der Qpfordres til at rT}an fremo¥er kommer med øn5ker om evt uddannelse e! lign, så dette kan
indregnes i fremtidige budgetter.

F,     lndkomne for5]ag

lngen modtaget.

G.   Valg af best¥relsesmedlemmer og 5uppleanter:  modtaget 38 stemmesedler.
Opstil}et:                                                  :                          Modtaget stemmer

Mette Krog Andersen

Uli Pedersen Nomi5

Charlotte Nie!s€n

Tina Abildgård

Valgt for 2 år.
Valgt for Z år,

Valgt for 2 år.

1. 5uppleant

Efter afholdelse af valget godkendte forsamlingen, at LouisE Lind indtræder i den ledige plads som

2. supp!eant.

H.   Valg af revisor og revi5or5upp!eant
Valgtes en5temmigt:

Revisor:                          Lis christen5En

Suppleant:                    Michael  Johanne5en
\

1.      Eventuelt

Emner til behandling:

Kirsten: vedr. foredrag vedr. titertest :
UdbredE mere vidEn vedr, titertest som alternativ til vaccination. Desværre er der ikke nok viden at
man kan vælge det frem for vaccination, Jens, vi har afholdt et foredrag vedr. titer test for ca 1,5 år
5idEn, ®g vi gør det da gerne igen.

Louise Lind: efteruddannelser i DKK :

Kan vi ikke presse DKK til at afholde efteruddannel5eme, 5å vores instruktører ikke skal vente for

]ænge.
Helle Søe, kan vi som kreds ikke afholde noget af denne uddanne]se selv ? Jen5 vi tager en 5amtale
med dE an5varlige i DKK, 8g5å am tidspunkterne man lægger denne uddannelse, så den ikke
rammer ikke ind i afholdelse af prøver mm.
Vi vil geme forsøge at gøre vores for at vores instruktører kæn blive færdig uddanneise.

Helle Søe: krav til uddannelse af instruktører.

Nosework instruktør, undrEr sig o¥er niveaLiet over de tilmeldte instruktører, der er mang!ede
viden om for eksempel konkurrence i No5ewerk, vil opfordre til at der 5es på kravet til
instruktøremes generelle viden i det dE skal undewise/uddannes i.
Bet er ikke generelt et problem, måske fordi Nc5ework er så ny en konkurrencesport stadigvæk.
Lone Peder§en: vi bør genopfriske de forskel!ige uddannelser og krav til næste
in5truktøruddannelse.

Mogens er plads ansvar!ig og er kontaktpersan vedr. instruktører.
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Jens takkede for god ro og orden og der blev uddelt buket til Brigitte Bresson og Anne Louise
Arildsen(sendes) som tak for godt samarbejde i Bestyrelsen.  Samt til kredsens revisor Lis
Christensen. Tak til dirigenten.
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