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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, 2017,2019,2021) 

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 pågældende 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 kredsgeneralforsamling. Forslag 
herom indsendes i henhold til lovene. Såfremt forslaget vedtages, fremsendes dette til godkendelse af DKK’s 
bestyrelse.  
Stk. 3. Ansøgning om flytning til en anden kreds sendes til DKK, som foretager en konkret vurdering af baggrunden 
for ansøgningen, og af om ansøgningen kan imødekommes.  
Stk. 4. Hver kreds ledes af en kredsbestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på den årlige kredsgeneralforsamling, 
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 af DKK. 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. 5. Kredsen tegnes af kredsformanden i forening med et andet medlem af kredsbestyrelsen.  
Stk. 6. 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. 7. Den årlige kredsgeneralforsamling indkaldes i august-nummeret af HUNDEN.  
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:  
a. Valg af dirigent  
b. Valg af stemmetællere  
c. Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed 8.  
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 

Gældende for 2021 og 2022 

F. Indkomne forslag 

G. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

H. Valg af revisor og revisorsuppleant 

I. Eventuelt  

 

 

_________________________________ 

Beretning 2021-22 

Velkommen til kredsens generalforsamling 2021-22. 

På sidste ordinære generalforsamling blev der, grundet Covid 19 året forinden, ikke afholdt 

generalforsamling, derfor var alle på valg. Valgt for to år blev Mogens Rasmussen, Louise Lind og 

Jens E. Sørensen for et år blev flg. valgt: Mette Krog Andersen, Tina Abildgaard, Charlotte Nielsen 

og Uli Nomis, som suppleant blev valg Regitze Rasmussen og Lise Juul Andersson, som revisor 

blev Lis Christensen valgt og som revisorsuppleant blev Michael Johannesson valgt 

Pandemien 

Beretningsåret har igen været præget af pandemien, som har ført til enkelte aflysninger, det 

gælder bl.a. vores Vinterskue, som blev flyttet til et påskeskue. 

Vi prøvede at læne os op ad DKK, og tog beslutninger, som alle måske ikke var enige i.  

Det var ikke optimalt for kursister, som var utålmodige og vores instruktører som meget gerne ville 

ud og træne hold.  

Det har bestemt været en balancegang, som vi nok desværre ikke er sluppet helt for. 

Bestyrelsesarbejdet 

Vores bestyrelse er sammensat af hundeejere med ganske forskellige baggrunde og interesser inden 

for hundeverdenen. Dette er en medvirkende årsag til, at bestyrelsen har virkeligt gode muligheder 

for at nedsætte udvalg der favner bredt.  

Vores forskelligheder giver til tider en god, men også konstruktiv debat, det giver os en styrke, at vi 

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

Bestyrelsen er medlemmernes tillidsvalgte og vores opgave er at få gode hunderelaterede 

aktiviteter til kredsen.  

Kredsen har været repræsenteret i et kredssamarbejde i DKK. 

Vi er i kredsen meget stolte over den store indsats, som vores medlemmer yder i Dansk Kennel Klub. 

Der er flere tilknyttet tillidshverv inden for forskellige kategorier (udvalg, bestyrelsesposter m.m.) og 
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rigtig mange deltager i større arrangementer. 

Kreds 3 er fortsat bredt repræsenteret i specialklubberne. Dette er vi stolte og taknemmelige 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. 

Ungdomsafdelinger 

Desværre fungerer vores ungdomsafdeling ikke optimalt. 

Men DKK har afholdt ungdomsaktiviteter i vores område, så dette skal vi i de kommende år styrke. 

LP prøver 

 Den 9. oktober 2021 blev LP Fynsmesterskabet afholdt med 46deltagere 

 Den 21.Maj 2022 blev LP stævnet afholdt med 57 deltagere 

 Den 22. Maj 2022 blev LP stævnet afholdt med 56 deltagere 

Rally prøver 

 Den 9. oktober 2021 blev Rallylydighed Fynsmesterskabet afholdt med 70 deltagere 

 Den 21. maj 2022 med 74 deltagere 

 Den 22. maj 2022 med 73 deltagere 

Nosework prøve 

 Den 25. juni 2022 blev der afholdt Nosework prøve med 16 deltagere 

 Den 26. juni 2022 blev der afholdt Nosework prøve med 64 deltagere 

Skuer/udstilling 

 Den 30. oktober 2021 blev Gallaskuet afholdt med 190 deltagere 

 Den 6. februar 2022 Vinterskue, som blev aflyst grundet pandemien 

 Den 14. april 2022 blev der afholdt påskeskue 252 deltagere 

DKK-kurser 

Vi finder gode og egnede steder, afsætter hjælpere og skaffer kursister, som kan hjælpe. Tak til 

alle der hjælper med det praktiske. 

Instruktørmøde 

Vi havde et rigtig godt instruktørmøde, for alle kredsens instruktører, det blev afholdt i januar 2022. 

Debatten gik på forbedringer og muligheder. Tak for en god og saglig debat.  

Kredsens træningspladser 

Kredsen har året igennem tilbudt ringtræning, lp, rally, agility, hvalpemotivation, hvalpelegestue, 

unghunde og familiehundetræning, kørekort til hund og Nosework. 
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Under kreds 3 er der en træningsplads forening i Kerteminde og Assens samt en lokalafdeling i 

Faaborg.   

Hundeweb 

Vi startede for et par år siden op med at bruge Hundeweb til tilmeldinger. Pr 1 august 2021 skal 

alle holdtilmeldinger via Hundeweb. Hvalpelegestue og ringtræning undtaget.  

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, kom gerne med jeres input til webmaster eller bestyrelsen.  

Økonomi 

Kredsens økonomi er fornuftig. Jeg vil henvise til kassererens fremlæggelse af regnskabet lidt senere 

her på generalforsamlingen. 

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

efteruddannelse samt hvorvidt vi har råd til at uddanne nye instruktører eller til at give 

instruktørerne træningstøj. I år valgte vi at forkæle vores altid trofaste og aktive instruktører med 

lidt ekstra godt instruktørtøj fra Dog Coach. 

Afslutning 

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

hundeejerne har mulighed for at deltage i de mange aktivitetstilbud. Endvidere vil jeg også takke 

alle jer, som har hjulpet til ved kredsens flotte arrangementer og aktiviteter. 

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

Tak for jeres deltagelse her på den årlige generalforsamling. 

 

På bestyrelsens vegne Jens E. Sørensen------------ 

Ad pkt. D. 

Uddeling af Året gave 

 
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 2021 – 31. juli 20222 

 Status  

Jens E. Sørensen   Mette Krog Andersen  



Ordinær generalforsamling den 12. oktober 2022 Side 5 
 

                                                                                 
 

 

 Formand             Kasserer 
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DKK Kreds 3 Budget 2022/2023 
Omsætning Indtægt Udgift I alt 

Salg af vare/ydelser 5000     

Træningspladser 140000     

Instruktør gaver   6000   

Galla/Skue 30000     

Fælles arrangementer   1000   

LP & Rally Prøver 14000     

Foredrag 2000     

National Udstilling   4000   

Basis kursus 4000     

DM   1000   

Gaver arrangementer   25000   

Dkk Kursus 2000     

Dkk Fåborg 4500     

Rykkergebyrer, adminstrationsgebyr mv.   500   

Omsætning i alt 201500 37500 164000 

    
Leje af lagerplads   10000   

Dækningsbidrag i alt     154000 

Personaleomk.       

Kørsel i egen bil   18000   
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Udd. Udgifter   25000   

Lønninger mv. i alt   2000   

Øvrige personaleomk.   3000   

rep. og vedligehold   3000   

Vægtafgift og forsikring   150   

Kontorartikler og tryksager   6000   

Porto og gebyrer   5500   

Telefoni   13000   

Regnskabsprogram   4000   

Internet og webhotel   1675   

Køb af EDB   6000   

Diverse    500   

Generalforsamling    6000   

Bestyrelsesmøder i byen   14000   

Instruktør udd.   25000   

Administration i alt   132825   

        

Årets resultat     21175 

 

 

Ad pkt. F. 

Indkomne forslag 

Ad pkt. G. 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 

- Mette Krog Andersen - Bestyrelsesmedlem Modtager genvalg     2 år 

- Tina Abildgaard - Bestyrelsesmedlem  Modtager genvalg   2 år 

- Uli Pedersen Nomis - Bestyrelsesmedlem  Modtager genvalg   2 år 

- Charlotte Nielsen - Bestyrelsesmedlem  Modtager genvalg   2 år 

Suppleanter:  

- Suppleanter Regitze Rasmussen og Lise Juul Anderson opstiller til bestyrelsen 
Ad pkt. H. 

Revisor og suppleant: 

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

 

Ad pkt. I. 

Evt. 
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Galla – skue 

Den 5. november 2022 

Gentager vi succesen DKK Kreds 3 GALLASKUE 
Kreds 3 inviterer alle DKK stambogsførte hunde og ejere, til et hyggeligt Gallaskue  

lige syd for Odense, skuet afholdes indendørs 

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

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

 

 

Sæt kryds X Kalenderen 

Nosework – Fynsmesterskab 

Søndag d 26 november 2022 

Afholdes Fynsmesterskab i Nosework 1 og 2 

Sted: Birkende Boldklub, Hans Thausensgade 36, Birkende  

Mere info på kredsen Hjemmeside: www.kreds3.dk 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Sæt kryds X Kalenderen 
Vinter-skue 

den 5. februar 2023 

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

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/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.dkk-kreds3.dk/
http://www.kreds3.dk/

