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UDDRAG AF DKK’S LOVE  

(ændrede 1898, 1901, 1904, 1911, 1919, 1932, 1933, 1936, 1937, 1938, 1945, 1947, 1970,  

1974, 1979, 1986, 1993, 1995, 1996, 2000, 2002, 2003 ,2007, 2017) 

§ 16 Kredse 

Stk. 1.DKK er geografisk opdelt i et antal kredse. Kredsenes formål er på lokalt plan at fremme  
klubbens formål og styrke forbindelsen mellem medlemmerne og DKK. Kredsene kan inden for  
eget område oprette lokalafdelinger/-foreninger i hver kommune. Den på gældende lokalafdeling /forening 
skal varetage kredsens interesser samt kontakten til kommunen med henblik på anvendelse af arealer og 
lokaler i den pågældende kommune. Lokalafdelingen/-foreningen er  
underlagt kredsens bestyrelse og arbejder under retningslinjer udstukket af denne. 
 
Stk. 2.Kredsdeling eller ændring af kredsgrænser kan behandles på den årlige kredsgeneralfor- 
samling. Forslag herom indsendes i henhold til lovene. Såfremt forslaget vedtages, fremsendes  
dette til godkendelse af DKK’s bestyrelse. 
 
Stk. 3.Hver kreds ledes af en kredsbestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på den årlige kreds- 
generalforsamling, som afholdes i perioden 15. september til 15. oktober. For at være valgbar til  
kredsbestyrelser skal kandidater være og i mindst 6 måneder før valgdagen have været medlem afDansk 
Kennel Klub. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2 årig periode, idet der på lige årstal vælges 4 
medlemmer og på ulige årstal vælges 3 medlemmer. Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter  samt 
 en revisor og en revisorsuppleant. 
 
Stk. 4. På første bestyrelsesmøde efter kredsgeneralforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med 
kredsformand, næstformand, kasserer og sekretær, der samtidig er kredsens repræsentanter på DKK’s 
repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen vælger samtidig suppleanter for repræsentanterne. 
 
Stk. 5. Den årlige kredsgeneralforsamling indkaldes i augustnummeret af HUNDEN.  
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 
 
a. Valg af dirigent 
b. Valg af stemmetællere 
c. Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed. 
d. Kassereren forelægger det reviderede regnskab (kredsens regnskabsår løber fra 1. august til 31. juli) 
til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed 
e. Indkomne forslag 
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
g. Valg af revisor og revisorsuppleant 
h. Eventuelt  
 
Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal indsendes til kredsformanden senest  
14 dage før kredsgeneralforsamlingen. 
 
Stemmeberettigede er alle kredsens medlemmer. 
Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt 
eller pr. brev.  
Referat af kredsgeneralforsamlingen, bilagt regnskab, indsendes til DKK’s bestyrelse inden 
årets udgang. 
 

Stk. 6. Repræsentantskabet kan fastsætte nærmere regler for kredsens virksomhed. 
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Dagsorden 

A. Valg af dirigent 

 

B. Valg af stemmetællere 

 

C. Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed 

 

D. Uddeling af ”Årets gave” 

 

E. Kassereren forelægger det reviderede regnskab (kredsens regnskabsår løber  

fra 1. august til 31. juli) til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed 

 

F. Indkomne forslag 

 

G. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 

H. Valg af revisor og revisorsuppleant 

 

I. Eventuelt  

__________________________________ 

Beretning. 

Velkommen til kredsens generalforsamling 2019. 

På sidste års generalforsamling blev fire medlemmer genvalgt og to suppleanter blev valgt til bestyrelsen. 

Genvalgt blev Jens E. Sørensen, Solveig Nyby , Brigitte Bresson, Uli Nomis  og  suppleanter blev:Regitze 

Rasmussen  og  Charlotte Nielsen 

Beretningsåret har været præget af forberedelser til  to store stævner,  henholdsvis DM 2019 og Nordisk 

udstilling 2020, vi har haft nedsat styregrupper for disse aktiviteter.   

Bestyrelsen er sammensat af hundeejere med ganske forskellige baggrunde og interesser inden for 

hundeverdenen. 

 Dette er en medvirkende årsag til, at bestyrelsen har god mulighed for at nedsætte udvalg med et bredt 

spektrum. 

 Derfor møder vi også kulturforskelle, som skal forenes. 

 Det giver indimellem store udfordringer, at skulle løse disse forskelligheder, men det er også en styrke, at 

vi kan arbejde på mange fronter, lige fra lydighed til udstilling, foredrag og andre aktiviteter. 

Bestyrelsen er medlemmernes tidlidsvalgte, vores opgave er at få  mange aktiviteter til kredsen.  

Kredsen har i årets løb været repræsenteret ved kreds samarbejdsmøder og DKK’s  repræsentant 

skabsmøde.  

Vi er i kredsen meget stolte over den store indsats, som vores medlemmer yder i Dansk Kennel Klub. 
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 Der er flere knyttet til tillidshverv inden for forskellige kategorier (udvalg, bestyrelsesposter m.m.)  og rigtig 

mange deltager i større arrangementer. 

Kredsen har i beretningsåret været aktiv i DKK valg. 

 Her kan man være uenig i bestyrelsens beslutning om at støtte vores egen kreds repræsentant. 

 Det kan indimellem give nogle knubs , at have holdning til tingene, men det vil også være forkert bare at 

lade være med at have holdning, og lade andre om det.  

Kreds 3 er fortsat bredt repræsenteret i specielklubberne. 

 Dette er vi stolte og taknemmelig over. 

 Det viser, at kreds 3 har engagerede medlemmer, der gerne vil yde en stor indsats for at få et godt miljø i 

Dansk Kennel Klub, samt være med til at fortsætte udviklingen og forbedringen.  

Foredrag 

Der har i beretningsåret ikke været afholdt foredrag i kredsregi. 

 
Ungdomsafdelinger 

Desværre fungerer vores ungdomsafdeling ikke optimalt. 

 Men DKK har afholdt ungdoms aktiviteter i vores område,  

Hundens dag 

Hundens dag har vi været en del af i år 

 Med aktiviteter ved Digstrup ved Kerteminde. Dette skal vi arbejde videre ud fra 2020. DKK Faaborg havde 
lavet en flot Hundens dag igen i 2019. 

LP 

Den 13. oktober 2018 blev LP Fynsmesterskabet afholdt med 39 deltagere. 

 Dommerne var Palle Bergsø og Erhard Jørgensen. 

Den 25. maj 2019 blev LP stævnet afholdt med 43 deltagere. 

 Denne fungerede som DM-udtagelse. Dommerne var Erhard Jørgensen og Palle Bergsø 

Rally 
 
Den 13. oktober 2018 blev Rallylydighed Fynsmesterskabet afholdt med 49 deltagere. Dommeren var 
Susann Katrin Wheadon. 

Den 25. maj 2019 blev Rallylydighed afholdt med 65 deltagere. Denne fungerede som DM-udtagelse. 
Dommerne var Paul Lysholdt Rasmussen, Lone Sommer og Annette Klink Dalgaard  

Nosework 

Den 14. april 2019 blev der afholdt Nosework prøve med  40 deltagere. Dommere var Iben Marianne 

Krarup Pedersen og Domini  Worsten 
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Skuer/udstilling 

Den 27. oktober 2018 blev Gallaskuet afholdt med 208 deltagere. Dommerne var Jørgen Hindse, Birgit 

Seloy og Charlotte Høier 

Den 3. februar 2019 blev det årlige vinterskue afholdt med 213 deltagere. Dommerne var Birgitte Schjøth, 

Ingrid Borchorst og Munthe Bium 

Fællesarrangement 

 

Kredsen er stolt over alle de arrangementer, der afholdes med stor opbakning fra deltagere i hele landet.  

I beretningsåret har det ikke være muligt at afholde et fællesarrangement,. Vi håber fra 2021 at kunne 
præsentere dette igen 

DKK kurser 

Kredsen har stået for det praktiske ved afholdelse af DKK’s uddannelser her på Fyn.  

 Vi finder gode og egnede steder, afsætter hjælpere og skaffer kursister, som kan bruges ved eksaminer. 

Tak til alle der hjælper med det praktiske  

Instruktørmøde 

Som sædvanligt blev instruktørmødet, for alle kredsens instruktører, afholdt i januar 2019. Debatten gik på  

forbedringer og muligheder  

Endvidere et oplæg ved Pia Stendahl Dalum Dyrehandel om liner samt halsbånd ved træning 

Kredsens træningspladser 

Kredsen har året igennem tilbudt både ringtræning, LP, rally, agility, hvalpemotivation, hvalpelegestue, ung 

hunde-/familiehundetræning, kørekort til hund og Nosework. 

Under kreds 3 er der en træningsplads forening i Kerteminde og Assens samt en lokalafdeling i Faaborg  

Vi startede for et par år siden op med at bruge Hundeweb til tilmeldinger. 

 Der er mange instruktører, der er begyndt at bruge den mulighed for tilmeldinger til deres hold. 

 Der er dog stadig nogle mangler, som skal løses af DKK, før vi kommer til at bruge det fuldt ud. Dette er 

bl.a.,  at man ved tilmelding af hold, også kan oprette et medlemskab af DKK eller et prøvemedlemsskab. 

Men det vil blive snarest 

Jeg vil gerne takke kredsens instruktører for den store indsats, som I lægger for dagen, således at 

hundeejere har mulighed for at deltage i de mange aktivitetstilbud. Endvidere vil jeg også takke alle jer, 

som har hjulpet til ved kredsens arrangementer og aktiviteter. 

Hjemmeside 

Vores platform er kredsens varemærke udadtil.Vi tilstræber at holde medlemmerne opdateret med 

træningstilbud, foredrag, kurser og lignende arrangementer. 

Der er taget initiativer til at synliggøre vores instruktører og træningspladser, men vi kan ikke gøre det uden 

jer  I skal huske, ikke kun at oprette på Hundeweb, men på både hundeweb og kredsens website 
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Økonomi 

Kredsens økonomi har en fornuftig økonomi. 

 Jeg vil henvise til kassererens fremlæggelse af regnskabet lidt senere her på generalforsamlingen. 

vi er stolte over og glade over, at vi ikke skal tænke på, om vi har råd til at afholde udgifter til 

efteruddannelse, samt uddanne nye instruktører, eller om vi har råd til at give instruktørerne træningstøj. 

Dem i vi”erne  

I en hvilken som helst klub eller forening i hundeverdenen kender man det: Dem i bestyrelsen er 

magtbegærlige, småkorrupte, sammenspiste, inkompetente eller uvidende. Nogle gange er de endda det 

hele. Os derimod, vi ved bedre; vi vil det gode, det ideelle, det der er bedst for vore hunde, for 

opdrætterne, for aktiviteterne – og hvis vi bare kunne komme til orde, så skulle I se, hvor godt alting ville 

blive! 

At det forholder sig sådan er ikke nyt. Denne ”dem og os” snak har altid eksisteret, og den er i bund og 

grund noget værre vrøvl, bestyrelsen er valgt ved åben og demokratiske valg. Det betyder, at de, der kalder 

sig selv ”os” har masser af muligheder for at stille op og evt. blive valgt. Dermed vil de pludselig blive en af 

”dem”: En af dem, der står med ansvaret for, at en klub kan fungere efter sit formål. Og så vil de opdage, at 

de, der kalder sig ”os”, er en uhomogen skare, men at de har en række fælles træk 

Skarpt trukket op 

”Osserne” er kendetegnet ved, at de altid er klogere end de valgte bestyrelsen. Sådan er det bare. De er 

også forfulgte og misforståede, mener bestyrelsen vælger den en form for aktivitet frem for en anden og de 

påstår, at de har en kolossal opbakning blandt meningsfæller, med hvem de udveksler mails, sms’er, 

facebook osv. om, hvilke uretfærdigheder, der hele tiden begås imod dem fra alle ”demmerne” – ikke 

mindst dem, der indtil de blev valgt, var en af deres egne. Svigtede er de altså også! 

Ok, det er naturligvis trukket skarpt op. Men jeg er sikker på, i kan genkende det, jeg beskriver. Man kan 

vælge at trække på skuldrene af det og konstatere, at sådan er det nu en gang, eller man kan prøve at 

fundere lidt over, hvorfor det nu er sådan. 

man klager over, når de ikke lige svarer på mail inden der er gået ganske få timer dem der ”demmerne” de 

laver da ikke andet, de er valgt, og så må de da svare os ”oserne” men  man ser jo ikke hvor mange mail 

opringninger m.m der er til ”demmerne”  i løbet af en uge, Husk det er frivilligt arbejde som vi bruger sin 

fritid på.   

Dem og os bør være VI” 

Det interessante spørgsmål er: Hvordan man kan få ”dem” og ”os” til at blive til ”vi”? For vi er jo i bund og 

grund ”vi”. Vi er alle sammen med i hundearbejdet, fordi vi holder af hunde og livet og aktiviteterne med 

hunde; og som udgangspunkt  hellere bygge broer end grave grøfter - Det er vigtigt at vi husker på, at vi alle 

uanset vores mærkesager og interesseområder hører ind under samme kreds og samme organisation  og 

derfor bør være Vi”er 
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Afslutning 

Slutteligt vil jeg gerne sige tak til alle mine bestyrelseskolleger og en speciel tak til Anne Louise Arildsen som 

vælger at holde en pause efter hun har fået en lille søn. Og Brigitte Bresson. 

 Brigitte har meddelt kredsen at Hun ønsker et pusterum i forhold til bestyrelsesarbejdet. 

Indtrådt er Regitze Ramussen i resten af valgperioden 

Jeg vil takke jer begge for det store arbejde i har gjort for kredsen. I har påtaget mange ekstra opgaver 

udover jeres områder, men vi mister jer jo ikke helt i er jo også aktive instruktører ude på 

træningspladserne. 

Jeg vil også benytte lejligheden til endnu engang at sige en stor tak til alle, der hjalp til ved det store DM 

arrangement, som godt nok lige ligger uden for beretningsåret, men uden jeres hjælp som frivillige, ingen 

DM.  

 Tak til alle som hjælper med andre aktiviteter i kredsen. I gør alle et fantastisk arbejde.   

Tak til alle jer hundeejere, for jeres opbakning til kredsens aktiviteter og deltagelse her på den årlige 

generalforsamling. 

På bestyrelsens vegne 

Jens E. Sørensen  

Formand for DKK, Kreds 3 

Ad pkt. D. 

Uddeling af Året gav 

Ad pkt. E. 
 

Kassereren forelægger det reviderede regnskab (kredsens regnskabsår løber fra 1. 

august til 31. juli) til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed 

 
Regnskab / Budget / Revisionspåtegning  
 
På de næste sider finder du  
 

 Regnskabet for perioden 1. august 2018 – 31. juli 2019 

 Status  

 

 
Jens E. Sørensen   Mette Krog Andersen  

                                                                                 
 

 

 Formand             Kasserer  
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Årsregnskab 01.08.2018-31.07.2019 

     Salg af varer/ydelser u/moms -  

    
-4.600,00 

Træningspladser - 

     
-128.464,21 

Galla/Skue  

      
-20.630,43 

Vinterskue  

      
-31.411,13 

Fælles Arrangement  

    
-933,00 

LP & Rally Prøver  

    
-4.000,89 

Foredrag 1.913,76 

     
1.913,76 

Basiskursus  

     
-4.200,00 

DM  

      
1.000,00 

Gaver arrangementer  

    
23.806,67 

dkk kursus  

     
-4.677,79 

Dkk Fåborg  

     
-3.900,00 

Rykkergebyrer, administrationsgebyr mv.  

  
435,00 

OMSÆTNING I ALT  

    
-175.662,02 

 
       Variable omkostninger 

     
10.000,00 

Leje af Lagerplads  

     
10.000,00 

VAREFORBRUG  

       VAREFORBRUG OG FREMMED ARBEJDE  

  
10.000,00 

DÆKNINGSBIDRAG I ALT  

    
- 165.662,02 

 
       Personaleomkostninger 

      Kørsel i egen bil (kilometergodtgørelse)  

   
10.755,63 

Uddannelsesudgifter  

     
13.713,45 

LØNNINGER MV. I ALT 

     
24.469,08 

 
       Salgsfremmende omkostninger 

     Udsmykning i forbindelse med arrangementer/events  

 
0,00 

Øvrige personaleomkostninger 

    
2.970,00 

SALGSOMKOSTNINGER  

     
2.970,00 

 
       Lokaleomkostninger 

      Reparation og vedligeholdelse  

    
3.056,25 

LOKALEOMKOSTNINGER  

     
3.056,25 

 
       Transportomkostninger 

      Vægtafgift og forsikringer  

    
150,00 

TRANSPORTOMKOSTNINGER I ALT  

   
150,00 

 
       Administration 

       Kontorartikler og tryksager 

    
5.423,80 

Porto og gebyrer  

     
495,00 

Telefoni  

      
8.373,83 

Regnskabsprogram 

     
2.475,00 

Internet og webhotel  

     
1.675,00 

Køb af software  

     
1.700,00 

Diverse ekskl. moms  

     
250,00 

Generalforsamling, bestyrelsesmøder ude i byen, fuld fradrag  

 
6.295,75 
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Generalforsamling i virksomhedens lokaler  

   
34,26 

Bestyrelsesmøder i virksomhedens lokaler  

   
7.684,00 

Bestyrelsesmøder ude i byen  

    
800 

Instruktøruddannelse  

     
84,95 

ADMINISTRATION  

     
35.291,59 

 
       Afskrivninger 

       Småanskaffelser (straksafskrivning)  

    
30.675,59 

AFSKRIVNINGER  

     
30.675,59 

 
       Renteudgifter mv. 

      Bankrenter  

      
145 

Ikke-fradragsberettigede renter 

    
210 

RENTEUDGIFTER MV. 

     
355 

Året resultat      -68.694.51 

       

Aktiver 

       Materielle anlægsaktiver 

      Driftsmiddel saldo primo  

     
0,00 

Driftsmiddel, tilgang i året  

    
0,00 

Driftsmiddel, afgang i året  

    
0,00 

Driftsmiddel, årets afskrivninger  

    
0,00 

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER  

    
0,00 

ANLÆGSAKTIVER  

      
 

       Omsætningsaktiver 

      Varebeholdning  

     
36.494,20 

Præmiebeholdning Ialt  

     
-2.107,83 

VAREBEHOLDNING  

     
34.386,32 

 
       Likvide beholdninger 

      Sparekassen Faaborg  

     
518.995,01 

Skuekonto  

      
255,25 

Kontanter (kasse)  

     
3.016,00 

LIKVIDE BEHOLDNINGER  

     
522.266,26 

OMSÆTNINGSAKTIVER 

     
556.652,58 

AKTIVER 

      
556.652,58 

Passiver 

       
 

       Egenkapital 

       Egenkapitalkonto primo  

     
-487.958,07 

PERIODENS RESULTAT 

     
-68.694,51 

EGENKAPITAL  

      
-556.652,58 

PASSIVER 

      
-556.652,58 
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Budget  01.08.2020- 31.07.2020 

Omsætning  
 

indtægt 
 

Udgift 
 

I alt 
 Salg af varer/ydelser 

u/moms 
 

5.000 
     Træningspladser 

 
13.0000, 

     Instruktør gaver 
   

30.000 
   Galla/Skue 

 
20000 

     Vinterskue 
 

25000 
     Fælles Arrangement 

   
1.000 

   LP & Rally prøver 
 

4.000 
     Foredrag 

 
2.000 

     National udstilling  
   

15.000 
   Basiskursus 

 
4.000 

     DM 
   

1.000 
   Gaver arrangementer 

 
25.000 

     Dkk kursus 
 

2.000 
     Dkk Fåborg  

 
3.900 

     

Rykkergebyrer, 
administrationsgebyr  mv. 

   
500 

   
Omsætning i alt  

 
220.900 

 
47.500 

 

17.340
0 

 

        Leje af lagerplads 
   

1.0000 
   

Dækningsbidrag i alt 
     

16.340
0 

 

        Personaleomkostninger 
       Kørsel i egen bil  
   

12.000 
   Uddannelsesudgifter 

   
15000 

   Lønninger mv. i alt 
     

27.000 
 Øvrige 

personaleomkostninger 
   

3.000 
   Salgsomkostninger i alt 

     
3.000 

 Reparation og 
vedligeholdelse  

   
3.000 

   

Lokaleomkostninger i alt 
     

3.000 
 Vægtafgift og forsikring  

   
150 

   

Transportomkostninger i alt  
     

150 
 

Kontorartikler og tryksager  
   

3.000 
   Porto og gebyr  

   
500 

   Telefoni 
   

8.500 
   Regnskabsprogram 

   
2.475 

   internet og webhotel  
   

1.675 
   Køb af EDB 

   
10.000 

   Diverse ekskl. Moms 
   

500 
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Generalforsamling, 
bestyrelsesmøder 

   
6.000 

   

Bestyrelsesmøder ude i byen  
   

8.000 
   Instruktøruddannelser 

   
15.000 

   Administration i alt 
   

55.650 
 

55.650 
 

        Årets resultat 
     

74.600 
 

        

        
 

Dansk Kennel Klub kreds 3 

Regnskabsåret 2018 -2019 

Revisor påtegning  

Bogføringsrutinen er kontrolleret, Der er taget stikprøver af bilagende  

Regnskabet for DKK kreds 3 er godkendt  

Digstrup den 29- september 2019 

 

 

Ad pkt. F. 

Indkomne forslag  
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Ad pkt. G. 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 

- Mette Krog Andersen Kasserer - Modtager genvalg 2 år 

 

- Anne Louise Arildsen - Bestyrelsesmedlem –sekretær– modtager ikke  genvalg 2 år 

 

- Uli Pedesen Nomis  Bestyrelsesmedlem  – Modtager  genvalg 2 år 

 

Suppleanter:  

- Suppleant Charlotte Nielsen 
 

Ad pkt. H. 

Revisor og suppleant: 

- Valg af revisor – Lis Christensen - 1 år modtager genvalg 
- Revisor suppleant - 1 år Michael Johannesen.  

 

Ad pkt. I. 

Evt. 
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DINE EGNE NOTATER 
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Fynskmesterskab i 

LP – Rally  
Den 13 oktober  2019  

 
 

Se meget mere www.dkk-kreds3.dk/ 

Galla –skue 
 

Den 26. oktober 2019  

Gentager vi succesen DKK Kreds 3 GALLASKUE 

Kreds 3 inviterer alle DKK stambogsførte hunde og ejere, til et hyggeligt Gallaskue i Årslev, 

lige syd for Odense, for alle hunderacer, skuet afholdes indendørs 

 

og foregår ved Årslev hallen, Bøgehøjsvej 5, 5792 Årslev. 

Se dommere og yderlig information: på www.dkk-kreds3.dk/ 
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Sæt kryds X Kalenderen 

Vinter-skue 
 

den 2. februar 2020 

Kreds 3 inviterer alle DKK stambogsførte hunde og ejere, til et hyggeligt Vinterskueskue i 

Årslev, lige syd for Odense, for alle hunderacer, skuet afholdes indendørs 

Skuet afholdes søndag den 02. februar. 2020,  

og foregår ved Årslev hallen, Bøgehøjsvej 5, 5792 Årslev. 

Se dommere og yderlig information: på www.dkk-kreds3.dk/ 

 

 

Nordisk udstilling 2020 

Dansk Kennel Klub Kreds 3 afholder for tredje gang i weekenden den 1.- 2. august 2020 
en Nordisk udstilling på Fyn.  
 
Vi byder både udstillere og hundevenner velkommen  
til en hundeweekend på Fyn 

se mere på www.dkk-kreds3.dk 
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