
 
 
Referat af generalforsamling i Dansk Hundedommerforening 21/2-2015 
 
Formanden byder velkommen kl. 11.07, og glæder sig over antallet af fremmødte. 
Der uddeles DHF emblemer til samtlige fremmødte på generalforsamlingen.  
 
1) Valg af dirigent 
 
DHF foreslår Leif Harder der vælges med applaus. Leif starter med at konstatere at 
GF er varslet korrekt i december nummeret af HUNDEN. Vi er 30 
stemmeberettigede. Referent er Trine Blume 
 
 
2) valg af stemme tællere:  
Svein Bjørnes, Margit Egeblad 
 
 
3)Bestyrelsens beretning til godkendelse 
Lisbeth Bech spørger til punktet i årsberetningen, omhandlende en dommers 
præmiering, der er blevet ændret i præmielisten af udstillingsudvalget, uden 
dommers viden. Helle Dan svarer, at DHF afventer svar. 
Bestyrelsens beretning godkendes. 
 
 
4)Revideret regnskab til godkendelse 
Per fortæller at vi har kontingent for 9600 samt en gave fra DKK på 1000 kr. i 
anledningen af vores 20 års jubilæum 
Vores største post sidste år var frokost til generalforsamlingen. Vi kom ud med et 
minus på godt 4000 kr. 
Regnskabet godkendes. 
 
 
5) Fastsættelse af kontingent for 2016 
Uændret. Enkeltmedlemmer 150 kr. og husstand 225 kr. 
 
6)Behandling af indkomne forslag 
 
Ingen indkomne forslag 
 
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 
Ingrid Borchorst takker Helle Dan for hendes store arbejde i DHF i 6 år. De 4 af 
årene som formand. Helle har været et stort aktiv for foreningen og blandt andet 
fundet samarbejdsaftalen mellem DKK og DHF frem ”fra gemmerne”. Helle har 
været en handlekraftig og aktiv formand. 
 
 



Valg til bestyrelsen: 
 
Trine Blume             29 stemmer 
Per C. Knudsen         22  
Merete Stæhr-Nielsen   21 
Hans Bilde Sellerup      8  
Helle Maj Chrysidis       8 
 
Dirigenten laver en lodtrækning mellem suppleanterne og Helle Maj bliver 
1.suppleant og Hans 2.suppleant. Valgt for 1 år. 
 
 
 
8) Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant 
 
De tidligere revisorer Mogens F og Birthe Møller Hansen modtager genvalg. De er 
valgt med applaus. Palle Møller Hansen er valgt som 1. suppleant til revisorjobbet. 
 
 
 
9) eventuelt 
 
John Finnich foreslår at DKK yder tilskud til vores dommerseminars. Helle Dan 
fortæller, at DKK er kommet os i møde med gratis lokale og tilbud om tilskud til 
samkørsel til seminars fra Fyn og Jylland og herefter sender hun spørgsmålet videre 
til Jørgen Hindse.  
Jørgen Hindse spørger hvad John Finnich mener med uddannelse. Hertil svare JFP: 
racegennemgangene. Umiddelbart ser Jørgen Hindse ingen mulighed for finansiel 
støtte til vores arrangementer. 
 
Tinna Grubbe bringer emnet: 2 udstillinger på 1 dag op. TG mener at der bør kigges 
på, om dommerpengene på den slags udstillinger skal sættes højere. Jørgen Hindse 
påpeger at de dommerpenge vi får i dag, gives som diæt. Desuden er der næppe 
tale om at dømme 2x ca. 80 pr. dag.  
 
Connie Svane nævner, at hun har oplevet problemer med ringpersonale der bor tæt 
på en udstilling takker nej, fordi de spekulere i kørepengene. Det er desværre et 
kendt problem. 
 
Til Tinna Grubbes indlæg siger Gitte Finnich, at der i nogle specialklubber, som i 
gruppe 7, hvor der måske er tilmeldt 21 hunde, ikke er økonomisk råderum for 
specialklubben til at til at betale højere gebyrer til dommeren.  
 
Merete Dalgaard siger, at hun kommer fra en meget lille klub med få deltagere. De 
har ikke råd til at hente dyrt personale udefra og løser problemet med at posterne 
besættes internt i klubben 
 
Jens Utke Ramsing fortæller at amerikanerne har 2 modeller: et grundgebyr eller 



afregning per hund. 
 
Den afgående formand Helle Dan takker for god ro og orden samt veludført arbejde 
af dirigenten.  
 
Dirigenter takker for god ro og orden 
 
 
Generalforsamlingen sluttes 11.50 
 
 
 
 
 


