
Generalforsamling i Kreds 1, Frederikssund 3. marts 2012 kl. 13.00 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: Christina V. Jensen blev valgt 

2. Valg af referent: Sussi Slangerup blev valgt. 

3. Godkendelse af dagsorden: godkendt af GF 

4. Formandens beretning: 

Christina V. Jensen aflagde kort beretning på vegne af Malene Morsing som var blevet syg og 

derfor forhindret i at komme. Kreds 1 har holdt nogle PR arrangementer det forløbne år, bla. med 

det store arrangement på Roskilde Dyrskue og et arrangement på Dyreværnet i Rødovre. Vi har haft 

en hyggelig temadag med Claus Füssel som foredragsholder om genetik og hyggeligt socialit 

samvær om aftenen, samt selvfølgelig årets udstillinger. I efteråret måtte vi indkalde til ekstra 

ordinær GF på foranledning af få medlemmer som ikke selv mødte op til den ekstra ordinære GF. 

Bestyrelsen vil gerne takke for den store opbakning der dengang blev vist fra de medlemmer af 

Kreds 1, som mødte op til den ekstra ordinære GF. 

Vi ser frem til det forestående DM som det næste store arrangement og har planer om at 

repræsentere DMK på Roskilde Dyrskue til juni.  

5. Kassererens beretning: 

Line Tind aflagde beretning: Regnskabet ser generelt flot ud, alt taget i betragtning. Roskilde 

dyrskue har været dyrt og det drøftes om der skal være mere samarbejde med hovedbestyrelsen 

omkring dette arrangement. Der er færre tilmeldte på udstillingerne og samtidig vil Kreds 1 gerne 

give kvalitet f.eks. i form af rosetter og pokaler som folk har været meget glade for. For at det kan 

løbe rundt er det muligt det kan være nødvendigt at sætte priserne lidt op. Lige nu har vi en mindre 

formue på 21.500, men vi sparer også op til at kunne købe en trailer til vores bure. Lene Kristensen 

foreslår at vi overvejer at låne den nedlagte Kreds 3s trailer (men indvendinger fra forsamlingen er 

at den i forvejen er fyldt med bure, og måske kommer Kreds 3 op at køre igen), samt at søge støtte 

til DM, hvilket der er sat penge af til i DMKs budget. 

6. Indkomne forslag: ingen 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter: 

 Formand: Malene Kjelin Morsing genopstiller. Ingen modkandidater: Malene er valgt som 

ny formand. 



 1 menigt medlem og 4 suppleanter: opstillede er Mette Steffens, Rikke Breiner, 

Cathrine Slangerup og Jeanne R. Dejan 

Menigt medlem er: Mette Steffens 

1. suppleant: Cathrine Slangerup 

2. suppleant: Rikke Breiner 

3. suppleant: Jeanne R. Dejan 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant: Nete Dietrich valgt som revisor og Lis Jønsson valgt som 

revisorsuppleant. 

9. Eventuelt: 

Lene Kristensen foreslår at PR arrangementer sættes på hjemmesiden, for at nye medlemmer kan 

komme ud og møde Kreds-bestyrelsesmedlemmerne og opleve et PR arrangementer. Det indvendes 

at der før har været et problem med at gamle garvede medlemmer kom forbi for hyggens skyld og 

det kom til at fremstå som et lukket arrangement. Man enes om at hvis det skal på hjemmeside er 

det primært for ikke-medlemmers og nye medlemmers skyld. 

Det foreslås at lave nyt PR arrangement med Maxi Zoo, som vi har gjort før. Bestyrelsen forudser at 

det kræver en gigantisk indsats hvis det skal være landsdækkende, men måske kan vi finde ud af 

noget lokalt. 

Det foreslås at lave PR arrangement hos Ll. Haspeholm foder. 

 

 


