Referat fra Dansk Schweisshundeforeningen generalforsamling 2012.
Den 3. marts 2012 kl.09.30 på Næsbylund Kro og Hotel.
Deltagerantal:
Der var rekordstor deltagelse med 100 medlemmer. Heraf 89 legitimerede
hundeførere.
Velkomst:
Michael Ramlau bød velkommen, med en særlig velkomst til de tre æresmedlemmer
Carsten Batzlaff, Hans Peter Boldt og Jørgen Lang samt schweissudvalgets formand
Kirsten Skovsby og Ulrik Lorenzen fra Schweiss-sekretariatet
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
- Lars Malver blev valgt.
2. Formandens beretning
- Michael Ramlau aflagde beretning.
Det fulde referat vil kunne læses i Schweisshunden 2012.
Foreningen har i årets løb fået en ny, og efter vores opfattelse meget flot
hjemmeside. Der er efterfølgende blevet tilføjet en opslags og debat side, samt
køb og salg side.
Ifølge den statistik vi har, er vores hjemmeside meget besøgt.
Noget nyt som også er indført i 2011, vi er begyndt at holde møder via Skype,
dette skulle gerne betyde at vi kan mødes oftere, uden at bruge mange penge på
transport.
Der er i årets løb blevet lavet en vejledning for foreningens prøveledere for
hvordan vi afvikler vores Schweiss og Elite prøver, og der er blevet udarbejdet et
regelsæt for afvikling af Eliteschweissprøven. Endnu udestår at der skal laves en
dommervejledning.
Vi satte os det mål, at vi gerne ville nå 500 medlemmer. Vi er ved årets udgang
495.

Vi har været på besøg på forsvarets hundeskole i Karup, en spændende aften, hvor
vi hørte om, hvordan de udvælger hundene, til speciel træning frem mod at blive
minerydnings- eller bombehund.
Årets sommerarrangement foregik i det vestjyske; en fantastisk flot og veltilrettelagt weekend. Det indeholdt alle de tre elementer som vi ønsker os:
Nytænkning, arbejde med hundene og socialt godt samvær. Der var masser gode
idéer og ikke mindst smagsoplevelser.
Foreningens formidlere har igen lavet et flot stykke arbejde, de har holdt foredrag,
været til dyrskuer/messer, lavet kurser for nybegyndere, for dem der er på vej mod
en 20 t. prøve, og ikke mindst været en god hjælp til dem, som har søgt om
optagelse i registeret.
Vi har også haft 3 fra bestyrelsen på besøg hos Sporsentralen i Norge på
Vestlandet, for at undervise og fortælle om hvordan vi gør i Danmark.
Igen i år har foreningen holdt Schweissprøver, fordelt ud over hele landet.
Der har været god tilslutning og fine præmieringer.
For første gang i nyere tid, holdt vi en Eliteschweissprøve på Blåvandshuk
Statsskovdistrikt, en flot dag med masser af udfordringer.
Der var ingen kommentarer til beretningen.
Formandens beretning godkendt.
3. Regnskabet.
Finn Møller fremlage regnskabet.
Sommerarrangementet blev betydeligt dyrere end budgetteret. De væsentligste
årsager var deltagerantallet og antallet af tilmeldte hunde samt kørselspengene til
de mange hjælpere.
Kommentarer til regnskabet.
Beholdningen af kasketter, der udgør en betydelig del af egenkapitalen.
Har en meget lav omsætningshastighed.
Regnskabet godkendt.
4. Budget.

Finn Møller fremlage budgettet.
Der er budgetteret med et mindre overskud, desuden sættes kontingentet op til
225kr, med virkning fra 2013.
Kommentarer til budgettet.
Den var ingen kommentarer.
Budgettet godkendt.
5. Valg til bestyrelsen.
På valg. Finn Møller: Modtog genvalg.
Michael Ramlau: Modtog genvalg.
Jørgen Olsen: Modtog genvalg.
Alle blev genvalgt.
6. Valg af suppleanter.
På valg. Erik Vormstrup Stokbro: Modtog genvalg.
Tom Gerral Nielsen: Modtog genvalg.
Begge blev genvalgt.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg. Jes Lind Nissen: Modtog genvalg som revisor.
Bjarne Christensen: Modtog genvalg som revisorsuppleant.
Begge blev genvalgt.
8. Indkomne forslag.
Der skal udarbejdes et referat fra generalforsamlingen. Referatet skal underskrives
af dirigenten og referenten.
§ 5.
Der skal udarbejdes et referat fra generalforsamlingen. Referatet skal underskrives
af dirigenten og referenten.
§ 6.
Tegningsret forstås, som retten til at skrive forpligtende under på vegne af
foreningen.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab. Ved beløb under
5.000 kr. kan kassereren alene underskrive.
Forslaget blev godkendt.

9. Eventuelt.
Der blev spurgt, om foreningen har en holdning til, hvor der er behov for nye
hundeførere, og om denne var sendt med vores repræsentant til
schweissudvalgsmødet.
Dette vil blive taget med på næste bestyrelsesmøde.
Der blev spurgt om foreningen havde en holdning, til hvor der skal nye hundefører
ind, og om denne var sendt med vores mandat til Schweissudvalgsmøde.
Dette vil blive taget op på næste møde.

Godkendt af dirigenten.
Lars Malver.
Den 19/3 2012

Referent.
Jørgen Olsen.
Den 16/3 2012

