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Slagelse Bibliotek 

a) Valg af dirigent 

Arno Mark blev foreslået og enstemmigt valgt. Han kunne efterfølgende 
konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Til 
generalforsamlingen deltog 30 stemmeberettigede medlemmer af DKK. 

Til referent blev Helle Toft Nielsen valgt. 

b) Valg af stemmetællere 

 Aina xx og Knud Schlüter.  

c) Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed 

Formand Lars Kr. Nielsen læste beretningen op; denne lægges på 
hjemmesiden for Kreds 2, hvor hele indholdet kan læses. 

 Flere medlemmer takkede for oprettelse af de nye træningspladser i 
 Kalundborg og Stenlille.  

 Der blev spurgt til nyt basiskursus; et sådant vil blive holdt i Kreds 2 i 
 begyndelsen af 2016. 

 Et medlem påpegede, at kursusdatoer ofte oplyses meget sent. Dette 

  tages til efterretning. 

 Der var ros til kredsen for at arrangere en national udstilling i 2016. 

 Beretningen blev efterfølgende godkendt. 

d) Kassereren forelægger dette reviderede regnskab til godkendelse og 
meddelelse af ansvarsfrihed 

Kasserer Birgit Haarh Madsen fremlagde en detaljeret redegørelse for 
regnskabet. 

Der blev forespurgt til udgiften til kreds DM i lydighed og hvorfor der 
ikke også gives penge til ex. rally DM. Udgiften blev indført af DKK for 
mange år siden for at hjælpe de kredse, der afvikler DM i lydighed. 
Beløbet er ikke steget, siden det blev indført. Det har ikke været 
nødvendigt at indføre tilskud fra de øvrige kredse til ex. DM i rally. 



Regnskabet blev efterfølgende enstemmigt godkendt og ansvarsfrihed 
blev givet til kasserer. 

e) Indkomne forslag 

 Der var ikke indkommet nogen forslag. 

f)  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 Bestyrelsesmedlemmer på valg: Helle Toft Nielsen, Anne Gisselø og 
 Birgit Haahr Madsen. Anne og Birgit ønskede ikke genvalg.Helle Toft 
 Nielsen blev genvalgt og herudover blev Michèle Utke Ramsing og 
 Janne Wærum valgt til bestyrelsen uden modkandidater.  

 Valg af suppleanter: Winni Omdahl Henriksen (gav telefonisk tilsagn 
 om,at gerne ville genopstille som suppleant). Derudover blev Poul 
 Gøtke valgt som suppleant. Hvem, der skal være 1. suppleant og 2. 
 suppleant afgøres på først-kommende bestyrelsesmøde. Den nye 
 bestyrelse konstituerer sig endeligt på førstkommende bestyrelses-
 møde. 

g) Valg af revisor og revisorsuppleant 

 Arno Mark blev valgt til revisor, da Kate Schlüter ikke ønskede genvalg. 
 Kate Schlüter blev valgt som revisorsuppleant.  

h) Eventuelt 

 Lars opfordrede alle til at komme med ønsker til kommende aktiviteter 
 - eller selv byde ind med aktiviteter. Forslag: hunde-parkour. 

 Interesserede, der gerne vil hjælpe på vores nationale udstilling, må 
 meget gerne melde sig hos Susanne, så hun ved, hvad hun har at gøre 
 godt med. 
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