
Referat (resume) GF kreds 1 d. 18. marts 2016 
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Godkendelse af dagsorden 
4. Formandens beretning 
5. Kassererens beretning 
6. Indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelse og suppleanter 
8. Eventuelt 

 
1.) Christina V. 
2.) Lene K. 
3.) Forslag: Ombytning af punkt 6 og 7. Vedtaget 
4.) Beretning: ”2016 var et normalt år for kredsen med udstillinger og PR-arrangementer. 

I 2017 ligger det sædvanlige PR-stand på Roskilde Dyrskue og d. 25. Marts i Maxi Zoo, 
Vallensbæk. Rikke B. og Benedickte B. ønsker at stoppe som medlemmer af 
bestyrelsen og der er stillet forslag om at nedlægge kredsen. Formanden ønsker at K1 
fortsætter, da kredsen har adgang til Gladsaxe Kommunes skolelokaler, og dette vil 
falde bort hvis kredsen nedlægges (indkommet forslag). Desuden har kredsen en 
meget lang historie og har afholdt masser af udstillinger og PR-arrangementer.” 
 
En generel diskussion om arbejdsbelastning som medlem af K1 bestyrelsen og 
forventninger til arbejdsindsats. 

5.) Beretning: ”For 2016 ser tallene på bundlinjen noget mere fornuftige ud end for 2015. 
Dette Skyldes dog til dels et stort beløb på 3145 kr. for teltleje til Roskilde i 2015, som 
først blev søgt og overført til kredsen i 2015. Ligeledes skyldte DKK omkring 1500 kr. 
for rosetter, som manglede i 2015, og først kom ind på kontoen i 2016. Der er et 
hængeparti med hensyn til leje af plads til opbevaring af bure i Kirke Syv. Vi har ikke 
betalt i 2016, og skylder dermed 3600 kr., som selvfølgelig bør betales snarest. I 2016 
modtog vi også 5000 kr. i tilskud til DM, hvoraf nogen blev brugt, men andre stadig 
står på kontoen. 
Med andre ord, så løber vores udstillinger, med det antal deltagere vi har, og de 
dommerudgifter vi har, ikke rundt, trods pæne tal på bundlinjen. Vi har stadig behov 
for at tænke i, hvordan vi får flere til at udstille i DMK.” 

 
Et medlem kommenterede at der var en del fodfejl (datofejl mv.)  i regnskabet og 
fremlagde at et overskud på cirka 9.000 kr og formuen, var et stort beløb og burde gå 
tilbage til medlemmerne. Dertil blev svaret at formuen i princippet var gammelt og 
overskuddet ikke var en indikation på årets resultat, da flere indtægter burde have 
tilhørt 2015 og der manglede burlejeudgiften for 2016. Der ønskedes fremover at 
”udestående” indtægter og udgifter påføres regnskabet for det relevante regnskabsår 
som punkter på regnskabet, så regnskab fra år til år kan sammenlignes. Desuden ville 
et mere detaljeret regnskab muligvis vise, at udstillingerne måske gik bedre end 
forventet og at der nok mere var en udfordring i leje af pladsen til burene. 



Generel diskussion om hvorvidt burene skulle overleveres til DMK, således at det ikke 
var K1, der står med udgiften til disse. 

6.) (Valg til bestyrelse).  
Næstformand: Christina R. ville gerne fortsætte og blev valgt. 
Kasserer: Da ingen ønskede at opstille som kasserer, havde Rikke B. lovet at fortsætte, 
men uden selve bestyrelsesarbejdet. Lene K. lovede at hjælpe skabelon til et regnskab.  
Regnskabskontrollant: Lene K. 
Bestyrelsesmedlem: Anne I. 
Suppleanter: Ellen G., Katrine K. (oplæring), Benedickte B. 

7.) (Indkomne forslag). På baggrund af opbakning til K1 fortsætter jf. Punkt 6.) blev det 
indkomne forslag trukket. 

8.) Evt. Et medlem ønskede at tonen på Facebook blev mere åben og venlig, samt at der 
blev reklameret for vores udstillinger især mhp. svenske deltagere. 

 
 
Referent: Lene Kristensen 


