Referat af Generalforsamlingen 2009.
Lørdag den 30. maj 2009 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark i forbindelse med
afholdelsen af ruinkurset i Aalborg.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Beretning /v. formanden
Fremlæggelse af regnskab /v. kassereren
Orientering om valg af bestyrelse /v. kassereren
Valg af revisor
Fastsættelse af kontingent for 2010
Indkomne forslag
Fastsættelse af tid og sted for næste års generalforsamling
Eventuelt

Der var i alt 43 stemmeberettigede medlemmer, heraf 4 bestyrelsesmedlemmer.
1. Valg af dirigent
Holgerd Virenfeldt (Bufas) blev enstemmigt valgt til dirigent.
Holgerd konstaterede, at generalforsamlingen ikke var lovligt indvarslet, da der kun var sendt indkaldelse ud til byerne i
forbindelsen med invitationen til ruinkurset. Ingen krævede dog, at generalforsamlingen skulle udskydes.
Helle Jensen blev valgt som referent.
2. Beretning /v. formanden
Formandens beretning.
”Så er endnu et år gået og det er tid til at se tilbage på året 2008.
Hvor er det dejligt, at der i år er mødt så mange medlemmer frem.
En af bestyrelsens målsætninger i 2008 har været at støtte arrangementer for den store gruppe af hundeførere, som ikke er
specielt interesseret i prøver og konkurrencer.
Det er dette års generalforsamling også et udtryk for, da bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling fik mulighed for
at rykke tidspunktet for afholdelse af generalforsamling, så det kunne falde sammen med et medlemsarrangement. Desværre
var det ikke muligt at få instruktører til kurset før nu, så bestyrelsen måtte indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at
få flyttet datoen for afholdelse af generalforsamlingen endnu en gang.
Den 17. – 19. april blev der afhold figurantkursus i Hundested med instruktørerne Kaare Dalslet og Søren Bjæverskov. Et helt
igennem flot arrangement og en stor tak til arrangørerne i Hundested.
Efterfølgende har det bevirket, at både Kaare og Søren har været brugt flittigt som instruktører ved mange lokale
beredskaber.
Af internationale indsatser i 2008 har der ligesom de foregående år ikke været nogle. Af nationale indsatser er jeg ikke
bekendt med, at redningshunde har været i brug. At redningshundene var været indsat i 2009 gemmer vi til næste års
generalforsamling.
RDA har i 2008 stået for afholdelse af to prøver.
Den 8. – 9. marts blev der afholdt en national IPO-R prøve i Aalborg med afholdelse af 8 IPO-R prøver og den 26. – 27. april
blev der afholdt en international IPO-R ligeledes i Aalborg med afholdelse af 24 IPO-R prøver, som samtidig var udtagelse til
VM for Redningshunde i Kroatien.
Rikke Lykke Østenholm, Niels Olsen og Kirsten Savnik kvalificerede sig til VM, som løb af staben i slutningen af juni.
I ruinsøg blev Rikke nr. 3 og Kirsten nr. 8. og Niels blev nr. 29 i rundering. Super flotte resultater, som er med til at fortælle
omverdenen, at vi har dygtige redningshunde i Danmark.
Den 20. – 21. september deltog Niels Olsen i de åbne Svenske mesterskaber for redningshunde og her vandt han. Et stort
tillykke skal lyde herfra.
Den 30. – 31. oktober deltog Niels og Kirsten ved Mission Readiness Test i Tyskland. Kirsten Savnik bestod den omfattende
test og er hermed den første danske hundefører, der har bestået. Et stort tillykke.
Ud over disse arrangementer har en lang række af redningshundefører deltaget i prøver og konkurrencer i andet regi og gjort
sig rigtig flot bemærket.

DM for redningshunde blev i år afholdt af Roskilde. Et godt tilrettelagt arrangement med spændende udfordringer for
redningshundene.
Længe så det ud til, at der ikke skulle afholdes et DM for redningshunde i 2009. En stor tak til personkredsen, der har gjort
det muligt, at der afholdes DM i Herning, også selv om det kun bliver i disciplinerne ruinsøg, færdighedsbane og lydighed. Det
ville være frygtelig ærgerligt, hvis ikke der hvert år blev afholdt et DM for redningshunde.
I 2010 står Randers for afviklingen af DM for redningshunde og for første gang sker det sammen med de øvrige tjenestegrene
i beredskabet.
Det er også i 2010, at DM for redningshunde skal afvikles efter nye regler.
Den 7. juni var alle redningshundebyerne inviteret til Odense af en gruppe af hundefører, som ønskede at etablere et
repræsentantskab og en talsgruppe, som skulle varetage hundeførernes interesser bl.a. overfor beredskabsstyrelsen. På
dette møde blev det foreslået, at repræsentantskabet og talsgruppen skulle være en del af RDA. Dette kom til afstemning og
blev underkendt.
Det mener jeg personligt er ærgerligt, men ønsker talsgruppen held og lykke i deres forsatte arbejde.
Glædeligt er det, at medlemstallet i foreningen stadig er højt. Den 1. januar havde vi 117 medlemmer. Medlemmerne er
fordelt således, at der er 95 aktive og 22 passive.
Til slut vil jeg gerne takke for, at jeg fik den mulighed at være formand for denne forening i mere end ti år. Tak til alle
bestyrelsesmedlemmerne som gennem årene har været til at udvikle foreningen. En speciel tak til Helle som har været en
fantastisk kasserer og en kæmpe tak til Lars, som jeg i lange perioder var været i daglig kontakt med og som i dag er en
meget nær ven og ikke mindst Peter som år efter år råbte efter stof til bladet og alligevel formåede at producere det ene
flotte blad efter det andet.
Hermed slutter min sidste beretning
Søren Schou
Kommentarer til beretningen.
Der blev gjort opmærksom på at der også var en IRO prøve i efteråret i Aalborg.
Herefter blev beretningen taget til efterretning.
3. Fremlæggelse af regnskab /v. kassereren
Kasserer, Helle Jensen, fremlagde regnskabet.
-

Der blev spurgt til hvad foreningen ville gøre for ikke at have så stort underskud i fremtiden. Det blev forklaret, at
foreningen netop havde afholdt figurantkursus med et stort underskud, for at bruge nogle af pengene på mange af
medlemmerne i stedet for kun at støtte de få.

Regnskabet blev herefter godkendt.
4. Orientering om valg af bestyrelse /v. kasseren
Kassereren fremlagde valgresultatet.
65 medlemmer havde valgt at benytte sig af muligheden for at stemme, 1 blank.
Carina Graversen
Torben Pedersen
Marianne Kolind 37 stemmer
Karina Pedersen
Kirsten Savnik 23 stemmer
Niels B. Olsen 22 stemmer

58 stemmer
44 stemmer
34 stemmer

Den nye bestyrelse ser således ud:
Formand Carina Graversen (Frem til 2011)
Kasserer Helle Jensen (Frem til 2010)
Torben Pedersen (Frem til 2010)
Marianne Kolind (Frem til 2010)
Karina Pedersen (Frem til 2010)
1. Suppleant Kirsten Savnik (Frem til 2010)
2. Suppleant Niels B. Olsen (Frem til 2010)

5. Valg af revisor
Michael Jensen blev genvalgt
6. Fastsættelse af kontingent for 2010
Bestyrelsen foreslog, at vi fortsætter uændret.
Aktive medlemmer
Passive medlemmer
Aktive Husstand (2 personer)

400,-

250,100,-

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.
7. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde 2 forslag, der medfører at vedtægterne skal ændres.
1.

Punkt 8 ”Fastsættelse af tid og sted for næste års generalforsamling” bortfalder fra dagsordenen til den ordinære
generalforsamling.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

2.

Som aktive medlemmer kan optages hundeførere og instruktører ved statslige eller landsdækkende private
organisationer i Danmark, der beskæftiger sig med uddannelse af hunde til humanitære eftersøgningsopgaver.

Der var en del debat om selve formuleringen af forslaget og om der skulle stå landdækkende eller ej.
Kan alle, selv små, klubber melde sig ind?
Redningshunde eller humanitære eftersøgningshunde?
Der er igen håndgribelig klub eller forening der har adspurgt, men flere byer kan, som tingene er nu, ikke være med i DFIén,
og kan derfor ikke sendes til udlandet.
Med forslaget kan hunde, gennem RDA, deltage i VM, kurser og indsatser.
Bestyrelsen kan evt. nedsætte en ad hoc gruppe til at arbejde på forslaget.
Der ønskes en afstemning om der er positiv stemning over for forslaget, og så lade bestyrelsen arbejder på formuleringen.
Efter en del debat frafalder Carina Graversen forslaget. Peter Røndum ønsker dog stadig, at der bliver stemt om forslaget,
dog uden landsdækkende.
Der ønskes også en afstemning om der er en positiv stemning over for forslaget, og så kan bestyrelsen arbejder på
formuleringen.
Dvs. at forslag 3 og 4 er:
3. Som aktive medlemmer kan optages hundeførere og instruktører ved statslige eller private organisationer i Danmark, der
beskæftiger sig med uddannelse af hunde til humanitære eftersøgningsopgaver.
4. Bestyrelsen arbejder videre med ideen om at optage andre medlemmer end hundeførere tilknyttet Beredskabsstyrelsen.
Resultatet af afstemningen om forslag 3 blev, 6 stk. for forslaget og 32 imod, derudover var der 5 blanke. Dvs. at forslaget
blev forkastet.
Så gik vi videre til forslag 4, og resultatet blev at dette forslag blev vedtaget.
8. Fastsættelse af tid og sted for næste års generalforsamling
Dette punkt blev sprunget over jf. forslag 1, hvor dette punkt bortfalder fra dagordenen.
Eventuelt
Det ser lidt sort ud med redningshunde i kommunalt regi. Lige nu er holdningen stadig positiv men hvordan ser det ud på
længere sigt??
Måske gennem røde kors?
Tak til bestyrelsen og deres store arbejde gennem de sidste 10 år!
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen 2009.
Referat slut.

