
 

Referat fra Dansk Schweisshundeforenings generalforsamling 2011. 

 

 

Den 26. februar 2011 kl. 9.30 på Fjelsted Skov Kro.  
 

Deltagerantal: 
 Der var rekordstor deltagelse med 93 medlemmer. Heraf 83 legitimerede 

hundeførere. 
 
Velkomst: 

Aksel Bek bød velkommen, med en særlig velkomst til de tre æresmedlemmer 
Carsten Batzlaff, Hans Peter Boldt og Jørgen Lang samt schweissudvalgets nye 
formand Kirsten Skovsby og tidligere næstformand Ulrik Lorenzen. 
  

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
- Lars Malver blev valgt. 
 

2. Formandens beretning.  
- Aksel Bek aflagde beretning. 

Det fulde referat vil kunne læses i Schweisshunden 2011. 
 
Medlemstallet har været næsten konstant, men præget af både stor tilgang 
og for stor afgang. Sådan har det formentlig altid været, men nu har vi 
nøgletallene, og der vil i 2011 blive fokuseret på årsagerne til afgangene. 
 
Formidlernes opgaver er blevet udvidet med orienteringsmøder og 
kursusaktiviteter, som helt klart har bidraget til den flotte stigning i 
bedømmelsesgraden på kvalifikationstestene. 
 
Testen af vores kommende eliteprøve forløb godt. Efter lidt justering vil 
prøven fremover blive afholdt på Naturstyrelsen Blåvandshuk, som 
velvilligt har lovet at stille areal til rådighed. 
 
Det var Aksels sidste beretning, og han takkede for samarbejdet gennem 
årene.   
 
    

- Kommentarer til beretningen: 
Der var ingen kommentarer til beretningen vedr. foreningens drift. 
Ulrik Lorenzen takkede Aksel for et givtigt samarbejde gennem årene, og 
mente, at tidspunktet for hans udtrædelse af bestyrelsen ikke var særligt 
hensigtsmæssigt valgt, set i lyset af de ændringer der foregår omkring 
schweissudvalget. 
Der var stor tak til Aksel for samarbejdet gennem årene fra den øvrige 
bestyrelse. 
 

- Herefter blev beretningen godkendt. 
 



3. Regnskab. 
- Bent Hundstrup fremlagde regnskabet. 

Formidler-aktiviteterne har ikke været budgetteret, og har medvirket til et 
underskud på driften på 5.801 kr. 
 

- Der har været en tilgang af fondsmidler på 127.500 kr. Bankbeholdningen 
er reduceret til 87.907 kr. hovedsagelig på grund af Nymindegab-seminaret, 
som var gratis for medlemmerne. 
 

- Kommentarer til regnskabet: 
Der var ingen kommenterer. 

 
- Herefter blev regnskabet godkendt. 

 
 

4. Budget. 
-    Bent Hundstrup fremlagde budgettet. 

Der budgetteres forsigtigt mht. medlemstallet, og det budgetterede overskud 
er 500 kr. 

 Kontingentet er fortsat 200 kr. 
 
- Kommentarer til budgettet. 
 De kommende nye posttakster kan forventes at øge omkostningerne til 
 udsendelse af Schweisshunden. 
 Det blev foreslået, at man for at spare porto evt. kan få sekretariatet til at 
 vedlægge det med majbrevet. 
  
- Herefter blev budgettet godkendt. 

 
 

5. Valg til bestyrelsen. 
- På valg var: Aksel Bek og Bent Hundstrup. Begge ønskede ikke genvalg. 
- Valgt blev: Leif Stonor Nielsen og Rune Rübner-Petersen. 

 
 
6. Valg af suppleanter. 

- Valgt blev: Erik Vormstrup Stokbro som første-suppleant og Tom Gerral 
Nielsen som anden-suppleant. 

 
 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

- Der var ikke valg i år. 
 
 
8.  Indkomne forslag. 

- Bestyrelsen foreslår en ændring til vedtægterne, således at det tilføjes en ny 
paragraf vedr. æresmedlemmer: 
 



 En person, der har ydet en særlig indsats for foreningen, kan af en enig 
 bestyrelse udnævnes til æresmedlem. Medlemmer kan indstille 
 begrundede forslag til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen. 
 Udnævnelsen skal optages som et særskilt punkt til orientering på 
 generalforsamlingen, men kan ikke gøres til genstand for debat eller 
 afstemning. 

 Et æresmedlem er kontingentfri, og bevarer sine medlemsrettigheder.  
 
- Forslaget blev godkendt. 

 
  

9.  Eventuelt. 
 

- ID-træning.  
Er et nyt træningstiltag, som sandsynligvis vil kunne medføre bedre 
sporsikkerhed. 
På sommerarrangementet i år, tages der hul på emnet, og der forventes at 
blive et feltarbejde, som kan demonstrere metoderne. 
Emnet bliver det gennemgående tema på Nymindegab-seminaret i marts 
2012, hvor hoved-indlægsholderne bliver Harald Fischer fra Tyskland og 
Tobias Gustavsson fra Sverige. 
Harald Fischer er kendt fra bogen ”Wie man einen Schweisshund macht”, 
se Schweisshunden 2010, og Tobias Gustavsson er medforfatter til en ny 
bog ”Spårhunden och lugterna”, som udkommer den 25 marts i år. Kan 
bestilles her www.swdi.se 
 
 

- Bestyrelsen har lavet en aftale om besøg på Flyvevåbnets 
”Hundetrænigscenter Karup” den 6. april. Se mere på 
www.schweisshunden.dk. 
 
 

- Schweisshunden 2011. 
Det opnåede niveau kan kun fastholdes, hvis medlemmerne deltager aktivt 
ved at indsende gode historier og fagligt relevant stof til redaktøren. 
 
Sidste frist for indsendelse af artikler og billeder er 15. marts til 
fimoeller@bknet.dk. eller alternativt med post til Finn Møller, Tyttebærvej 
15, 8850 Bjerringbro.  

 
 
Godkendt af dirigenten. 
Lars Malver. 
Den 6. marts 2011. 
 
Referent. 
Finn Møller. 
Den 7 marts 2011. 


