Referat:
Dansk Hundedommer Forenings ordinære generalforsamling 2012,
lørdag d. 18. februar 2012 i Nyborg.
DHF’s formand Helle Dan Pålsson bød de fremmødte velkommen til generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent.
Freddie Klindrup (FK) blev foreslået og valgt.
FK konstaterede, at generalforsamlingen var i overensstemmelse med lovene - og at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
2. Valg af stemmetællere.
DHF’s revisorer Birthe Møller Hansen og Mogens F. Hansen blev foreslået og valgt.
Til stede ved generalforsamlingen var 12 stemmeberettigede medlemmer.
Bestyrelsens beretning og regnskab for året blev omdelt i papirform.
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
FK gennemgik den omdelte beretning.
Ifm. med korrespondance mellem DHF og DKK, har DHF modtaget svar, med
undtagelse af et punkt, hvor DHF foreslog ændring af diætbeløb. DHF foreslog, at
danske dommere ligestilles med udenlandske, således at diætbeløb bliver ens. Vi kan
konstatere i DKK’s regler for 2012, at dette ønske ikke er imødekommet.
Mogens F. Hansen stillede spørgsmål til proceduren for udsendelse af meddelelser
fra DHF. Helle Dan Pålsson forsikrede, at alle meddelelser udsendes via både
facebook og mailliste.

Hans Erik Pedersen ønskede på baggrund af aflysning/lav tilslutning i Vest – DK,
mulighed for at deltagere må tage partnere/samlever/ægtefælle og evt. opdrættere
med ved DHF arrangementer.
Palle Møller Hansen m.fl. gav udtryk for forundring/beklagelse, over det lave antal
Danske dommere, der dømmer på danske udstillinger, og at især antallet af
østeuropæiske dommere er stort, hvilket i en vis grad bevirker, at de har stor
indflydelse på udviklingen for dansk hundeopdræt.
Fra flere af deltagerne var der vurdering af – og kommentarer til DKK’s
dommerkonference d. 21. januar. Der udtryktes håb for, at denne konference kan
resultere i at DKK bruger flere danske dommere.

Beretningen blev godkendt.
4. Revideret regnskab til godkendelse.
Per C. Knudsen fremlagde det omdelte regnskab med kommentarer.
Birthe Møller Hansen stillede forslag om, at der anvendes et standard formular til
kassebilag.
Regnskabet blev godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.
PCK foreslog på bestyrelsens vegne, at lade kontingent forblive uændret.
Dvs. at kontingent for 2013 er 100 kr. for normalt medlemskab hhv. 50 kr.
for husstandsmedlemmer.
6. Behandling af forslag fra bestyrelse/medlemmer.
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg var Hans Erik Pedersen og Peter L. Jensen, sidstnævnte modtog ikke genvalg.
Hans Erik Pedersen valgtes for en ny periode.
Ingrid Borchorst blev foreslået og valgt til nyt medlem i bestyrelsen. Ingrid Borchorst
var ikke til stede ved generalforsamlingen.
Den nye bestyrelse består herefter af Helle Dan Pålsson, Per C. Knudsen, Hans Erik
Pedersen, Jette Vind Ramvad og Ingrid Borchorst.
Suppleanter var villige til genvalg og de forblev uændret, 1. suppleant – Marianne
Baden, 2. suppleant Inger Lysgaard Boas.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Birte Møller Hansen og Mogens F. Hansen blev genvalgt som revisorer.
Palle Møller Hansen blev valgt som revisorsuppleant.

9. Eventuelt.
Mogens F. Hansen takkede for hilsen ifm. med såvel sygdom som 75 års
fødselsdag.
Flere deltagere gav udtryk for undren over at nyuddannede dommere ikke bliver
anvendt/dømmer i DKK. Flere bidrog med holdninger og meninger til dette punkt.
Referat – Peter L. Jensen

Dirigent – Freddie Klindrup

