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Referat af Generalforsamlingen 2010.
Søndag den 14. marts 2010 kl. 10 i Odense blev der afholdt ordinær generalforsamling i
Redningshunden-Danmark forbindelse med møde med repræsentantskabet.
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1. Valg af dirigent
Lars Jensen blev enstemmigt valgt til dirigent.
Helle Jensen blev valgt som referent.
2. Beretning /v. formanden
Formandens beretning:
Ja, så er det allerede 9,5 måned siden vi sad til sidste generalforsamling i Aalborg, hvor
den nuværende – og stort set helt nye bestyrelse blev valgt ind. Søren Schou og Lars
Jensen valgte efter 10 år – og et kæmpe stykke arbejde for foreningen – at træde tilbage
fra bestyrelsen, hvilket naturligvis efterlod et stort tomrum. Ligeledes valgte Charlotte
Riber at træde tilbage efter et enkelt år i bestyrelsen. Heldigvis blev kasserer Helle Jensen
på sin post, hvilket har været en stor styrke for foreningen, da det har betydet at der i
mange tilfælde er blevet trukket i de rigtige tråde på de rigtige tidspunkter.
Ud over en ny bestyrelse i RDA, har 2009 i det hele taget været et år med mange nyheder
og aktiviteter i redningshunde-regi. Året startede med at redningshundene den 14. januar
var på indsats i Rødovre pga. en sammenstyrtet hal, og igen 3. februar var der bud efter
hundene pga. et kollapset hus i Hundige. Heldigvis var der i begge tilfælde ingen personer
der var blevet indespærret; men positivt er det, at politiet i disse tilfælde valgte at tilkalde
redningshunde i erkendelse af at vores hunde til lige præcis denne type opgave er de bedst
egnede.
Ud over disse to indsatser har de danske redningshunde mig bekendt ikke været indsats
officielt. Året var dog præget af en del personer der forsvandt, og da den 16-årige Casper

Sørensen forsvandt i Aalborg i september, og familien via medierne appellerede civile til at
hjælpe med den private eftersøgning, valgte nogle redningshundeførere at melde sig som
private eftersøgere i civilt tøj. To af redningshundene havde meget klare markeringer
påfaldende tæt på det havnebassin hvor personen blev fundet 4 dage senere. Da der er i
november forsvandt en 75-årig dement mand fra et plejehjem, var dennes familie hurtig til
at kontakte nogle redningshundeførere, der igen stillede op som privatpersoner. Derudover
har der så vidt jeg ved, også været private hundeførere i Haderslev for at søge efter
Kirsten Bay Andersen, der forsvandt efter en firmafest.
At redningshundeførerne tilbyder sig som privatpersoner er noget helt nyt, og man kan
håbe at det kan åbne for en offentlig debat omkring muligheden for at anvende veltrænede
civile hunde til humanitære eftersøgninger. I den forbindelse kan det i øvrigt nævnes, at
politiet i forbindelse med eftersøgningen i Aalborg til slut valgte at bruge civile hunde – set
med redningshunde-øjne er det selvfølgelig blot skuffende, at valget faldt på DcHs
eftersøgningstjeneste og ikke vores hunde!
Spørgsmålet angående private redningshunde er et punkt der har fyldt meget i bestyrelsen
efter sidste generalforsamling, hvor det blev besluttet, at vi skulle arbejde videre med
muligheden for at optage hundeførere fra f.eks. Hjemmeværnet, politiet eller netop private
eftersøgningsenheder.
Ud fra vores vedtægter er vi dog nået frem til den konklusion, at de nuværende vedtægter
til fulde dækker det behov der er. Alle kan melde sig ind i foreningen som passive
medlemmer og har hermed adgang til møder og arrangementer som f.eks. IRO-prøver. Vi
mener dog i bestyrelsen, at det er vigtigt, at sådanne passive medlemmer der ikke har
tilknytning til Redningsberedskabet ikke skal kunne tage pladser til kurser eller
konkurrencer som VM for redningshunde fra de aktive medlemmer. Proceduren er derfor,
at øvrige eftersøgningsenheder uden videre kan melde sig ind i foreningen og deltage i
arrangementer hvor der ikke er deltagerbegrænsning.
Ud over de nævnte indsatser har redningshundene også haft flere andre muligheder for at
blive brugt. Næstved arrangerede i april øvelse Danex, som har fået rigtig meget ros fra
hundeførere, observatører og hvem jeg ellers har talt med som deltog.
Derudover afholdt RDA et ruinsøg-kursus med internationale instruktører i Aalborg i maj,
hvilket vi også mener var en succes og med til at bringe ny viden til landet, ligesom det
gav mulighed for at landets redningshundeførere kunne udveksle erfaringer og lære
hinanden bedre at kende.
Derudover har RDA haft sendt hundeførere på kurser gennem IRO i både ruinsøg for
begyndere og et uge-kursus rundering – begge disse kurser foregik i Østrig.
Konkurrencemæssigt har mange af redningshundene også været ude at vise flaget. RDA
afholdt i marts en international IRO-prøve, hvor danske hunde vandt sporsøg på B-niveau
og ruinsøg samt rundering på A-niveau.

Dette – samt tidligere prøver – betød at flere danske hunde var kvalificeret til at deltage i
årets VM for redningshunde i Rumænien. Desværre var der ingen danskere der havde
mulighed for at deltage, så 2009 blev første år hvor RDA ikke havde deltagere med til VM.
Jeg er dog helt sikker på at RDA tager revanche i år – både med hensyn til antal deltagere;
men også med gode resultater. Derudover har der været afholdt IRO-prøver i Aalborg samt
Frederikssund med international dommer, ligesom 3 danske hunde deltog i den
internationale IRO-prøve i Revinge i november 2009.
De mange fine resultater til IRO-prøverne har betydet, at RDA igen er blevet opkvalificeret
som medlemsorganisation, og vi derfor modtager sponsorsøtte for 2009.
Herudover blev der i september afholdt DM for redningshunde i disciplinerne ruinsøg,
lydighed og færdighed. Herfra skal der lyde et stort tillykke til vinderne. Derudover synes
jeg også alle deltagerne skylder arrangørerne et meget stort ”tak” for at de med kort varsel
valgte at springe til og bruge en stor del af deres fritid på at arrangere et DM til glæde for
alle deltagerne. Sådanne arrangementer kræver et kæmpe forarbejde, og selvom tingene
bare klapper på dagen og alle smiler og ser tilfredse ud, skal man bestemt ikke negligere
den arbejdsindsats der ligger bag!
Så med et tak til alle der har ydet en stor indsats for redningshundene i 2009, og ikke
mindst har støttet op omkring den nye bestyrelse mens vi har forsøgt at finde egne ben at
stå på, slutter min første beretning.
Kommentarer til beretningen:
Årsagen til at der blev eftersøgt privat var, at politiet sagde nej til beredskabsindsats, så
derfor deltog folk som private personer.
Der blev gjort opmærksom på, at der jo også havde været medlemmer på kursus i
Kroatien.
Herefter blev beretningen taget til efterretning.
3. Fremlæggelse af regnskab /v. kassereren
Kasserer, Helle Jensen, fremlagde regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
4. Orientering om valg af bestyrelse /v. kasseren
Kassereren orienterede om at der ikke var andre end den nuværende bestyrelse der
stillede op. Så derfor fortsætter den nuværende bestyrelse.
Suppleant blev Ida Bårris (frem til 2011)
5. Valg af revisor
Michael Jensen blev genvalgt

6. Fastsættelse af kontingent for 2011
Da der var indkommet forslag vedr. kontingentet, blev det taget under dette punkt i stedet
for under pkt.7.
Indkommet forslag:
 Rabat ved husstands medlemskab bortfalder
 Kontingent sættes ned
Begrundelse for forslagene er at der ikke udkommer noget blad
Forslaget var indsendt af Poul Erik Lange.
Bestyrelsen fremlagde 2 muligheder på baggrund af forslaget:
Mulighed 1(som tidligere):
 Aktive medlemmer
250, Passive medlemmer
100, Aktive Husstand (2 personer)
400,Mulighed 2:
 Aktive medlemmer
100, Passive medlemmer
100,Bestyrelsens mente, at begge forslag kunne accepteres. Men et reduceret kontingent vil jo
kunne betyde et mindre tilskud til prøver, kurser og lign. og evt. en større egen betaling i
forbindelse med afholdelse af kurser og lign.
Der bliver pt. stadig sendt f.eks. nyhedsbreve ud til dem som vi ikke har mailadresser på,
så der er stadig omkostninger til porto.
Der blev stemt om mulighed 1 og det blev vedtaget med 12 for og 2 der undlod at
stemme.
Det vil sige at kontingentet for 2011 er:
 Aktive medlemmer
 Passive medlemmer
 Aktive Husstand (2 personer)

250,100,400,-

7. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde 2 forslag, der medfører at vedtægterne skal ændres.
1. §1 – Navn, formål og hjemsted
Foreningens navn er »Redningshunden-Danmark«.
Foreningen
• er hjemmehørende i formandens hjemkommune.
• har til formål at varetage medlemmernes interesser i nationale såvel som i
internationale sammenhænge.
• udgiver bladet »Redningshunden« og står for udstedelse af resultathæfter.
• etablerer de samarbejdsrelationer, som er hensigtsmæssige og forenelige med
foreningens formål. Samarbejde kan for eksempel etableres med Internationale
Rettungshunde-Organisation (IRO) og Dansk Kennel Klub (DKK).

Ændres til:
§1 – Navn, formål og hjemsted
Foreningens navn er »Redningshunden-Danmark«.
Foreningen
• er hjemmehørende i formandens hjemkommune.
• har til formål at varetage medlemmernes interesser i nationale såvel som i
internationale sammenhænge.
• informere via nyhedsbreve, mails, hjemmesiden eller udgiver bladet
»Redningshunden« og står for udstedelse af resultathæfter.
• etablerer de samarbejdsrelationer, som er hensigtsmæssige og forenelige med
foreningens formål. Samarbejde kan for eksempel etableres med Internationale
Rettungshunde-Organisation (IRO) og Dansk Kennel Klub (DKK).
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
2. §2 Stk. 3. Æresmedlemmer
Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen med 5/6 majoritet af de afgivne
stemmer. Æresmedlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen (dog uden
stemmeret) og andre medlemsmøder.
Rettes til:
§2 Stk. 3. Æresmedlemmer
Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen med 5/6 majoritet af de afgivne
stemmer. Æresmedlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen og andre
medlemsmøder.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Derudover var der indkommet Poul Erik Langes forslag som blev gennemgået og stemt om,
under pkt. 6
8. Eventuelt
1. Hjemmesiden: Der har været en del problemer med hjemmesiden, og der har flere
gange været aftalt møde med Web udvalget, men der har hver gang været
snestorm.
Men der aftales endnu et forsøg, efter redningshundeprøverne/mønstringerne den
27.+28. marts så vi kan få en brugbar hjemmeside igen! Lars Jensen tilbød også sin
assistance.
2. Kurser i efteråret: Muligvis et runderingskursus (spor) i efteråret med Jes
Poppelvig. Og i foråret 2011 arbejdes der på et kursus, måske i Tinglev, hvor
bedømmelserne og problemløsning vil være i højsæde. Hvilket måske mere er en
beredskabsopgave, men som er så relevant, så det bør tages op.
3. Instruktør oversigt: Gerne også over speciale kompetencer. Kommer på
hjemmesiden.
4. Censor oversigt: Ønskes også. Kommer også på hjemmsiden.
5. IRO prøven i april i Aalborg: Spor er stadig tvivlsom, pga.sne. Sidste tilmelding er
den 18. marts og der sendes mail ud til medlemmerne med en reminder.

6. Indsatser: Der arbejdes på en oversigt over indenlandske og udenlandske
indsatser, hvor der har deltaget redningshunde. Der ønske også lidt på skrift om
selve indsatserne, hvem der har deltaget og hvornår. I et kommende nyhedsbrev
kommer en opfordring om at indsende om indsatser som medlemmerne er deltaget
i. På den måde får vi forhåbentlig en samlet liste over indsatser.
7. Pr: TV Nord vil formentlig gerne bringe noget om redningshundene, så måske man
skulle kontakte dem mht. IRO prøve i april. (Torben tager sig af dette og Lillian
havde vist også en kontakt)
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen 2010.
Referat slut.

