Referat af Generalforsamlingen 2007.
Søndag den 25/2-2007 blev der afholdt ordinær generalforsamling i
Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning /v. formanden
3. Fremlæggelse af regnskab /v. kassereren
4. Orientering om valg af bestyrelse /v. revisoren
4a. Gennemførelse af suppleringsvalg blandt de fremmødte valgbare
medlemmer (2. bestyrelsessuppleant)
5. Valg af revisor
6. Fastsættelse af kontingent for 2008
7. Indkomne forslag
8. Fastsættelse af tid og sted for næste års generalforsamling
9. Eventuelt
Der var i alt 13 stemmeberettigede medlemmer, heraf 4 bestyrelsesmedlemmer.
Valg af dirigent
Tom Petersen blev enstemmigt valgt til dirigent.
Tom konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig.
Beretning /v. formanden
Endnu et år er gået og det er tid til at se tilbage.
Af internationale indsatser var der nøjagtig lige så mange som sidste år, nemlig
ingen.
Nationale indsatser, hvor redningshunde har deltaget, er jeg kun bekendt med en
enkelt. Det var i forbindelse med eftersøgningen efter den handicappede dreng ved
Enebær Odde. Her deltog én enkelt redningshund fra Odense.
Foreningen var i 2006 inviteret med til Beredskabsforbundets Landsrådsmøde. Her
gav politimester Jakob Scharf bl.a. udtryk for, at eftersøgning efter bortkomne
personer var et af de områder, hvor politiet kunne gøre brug af frivillige i fremtiden.
Lad os håbe, der er alvor bag ordene.
Af nationale prøver har der været afholdt to. En i Aalborg og en i Gundsø. Det er
vigtigt, at der afholdes prøver, så de af vore medlemmer, der gerne vil deltage i
konkurrencer indenfor redningshunde, får mulighed for dette. Igen i 2006, har
foreningen fået mulighed for at afholde en international IPO-R prøve, og det er vi
selvfølgelig meget glade for, og denne gang blev den afholdt i Aalborg. Prøven var
samtidig udtagelse til VM for redningshunde.

Fire redningshundeteams kvalificerede sig. I 2006 blev VM afholdt i Schweiz.
Et stort tillykke til Kirsten som med Kelloggs fik en flot 4. plads i eftersøgning.
2006 har været et fantastisk år for de redningshundeførere, der har deltaget ved
internationale prøver og konkurrencer.
Jørgen Frederiksen med Ronja blev vinder af de åbne tyske mesterskaber for
redningshunde i spor og Kirsten Savnik med Kelloggs gjorde det lige så godt, ved at
vinde de åbne østrigske mesterskaber i rundering. Et stort tillykke skal lyde herfra.
Det er dejligt, at de danske redningshunde klarer sig godt ved internationale
prøver.
DM for redningshunde blev afholdt på Bornholm, og vi må nok sige, at
bornholmerne fik markeret sig som redningshundeby. Et stort tillykke til Bornholm
for de flotte resultater.
Øvelse Jordskælv var lidt ud over det sædvanlige i 2006. Øvelsen var udvidet med
en ekstra dag og foregik på Bornholm. For os, der deltog, var det en fantastisk
øvelse, med mange gode indsatser, hvor hundene virkelig fik mulighed for at vise,
hvad de kunne. Jeg kan kun opfordre til, hvis man har muligheden for det, at
deltage i øvelsen i fremtiden.
Der har været mange aktiviteter for vore redningshunde i 2006.
Rigtig mange har deltaget i mange øvelser og prøver, men det er også vigtigt, at
der sker noget for de redningshunde, der er tilbage, for antallet af godkendte
redningshundeteams er dramatisk dalende.
I 2006 blev kun 50 hunde registreret, enten ved at bestå funktionsuddannelse
redningshund, mønstring eller ved at få dispensations for ikke at have været til
prøve. På bare de sidste 5 år er antallet af registrerede redningshunde faldet med
over en tredjedel. Jeg håber inderligt, at den nedadgående kurve snart knækker,
for ellers bliver det svært at holde den relative høje standart, hvis ikke der er en
stor bred basistrup af redningshunde.
Til gengæld er det glædeligt, at foreningens medlemstal er kommet op på over 100.
Helt nøjagtig 103, som er en tilgang på 16, så vi i dag har 26 passive og 77 aktive
medlemmer.
Bestyrelsen har længe gerne villet gøre noget for den store gruppe af medlemmer,
som ikke nødvendigvis interesserer sig for konkurrencer. Derfor er det med glæde,
at jeg kan invitere foreningens medlemmer til figurantkursus i 2007 fra den 26. til
28. oktober i Svendborg. Tilmeldingsblanketten kommer i næste nr. af
Redningshunden.
Hermed slutter jeg min beretning.
Søren Schou

Kommentarer til beretningen.
- Niels Olsen spurgte hvorfor den internationale prøve i 2007 er flyttet til
Frederikssund ?
- Søren Schou svarede at ingen havde meldt sig til at afholde prøven, hvorefter det
blev besluttet at den vil blive afholdt i Frederikssund.
- Niels Olsen spurgte hvorfor han var blevet afvist i at deltage i den nationale prøve
i Frederikssund den 10. marts 2007.
- Lars Jensen svarede at for det første kom henvendelsen flere dage efter sidste
frist for deltagelse og dels er denne prøve allerede er arrangeret og programmet
sendt ud til dem der har tilmeldt sig rettidigt.
- Niels Olsen vil gerne høre hvorfor bestyrelsen ikke havde gjort noget ved de
uoverensstemmelser, der havde været på holdet under VM 2006.
- Søren Schou sørger for at der bliver indkaldt til et møde mellem de implicerede
parter.
Herefter blev beretningen godkendt (12 stemte for og en valgte ikke at stemme)
Fremlæggelse af regnskab /v. kassereren
Kasserer, Helle Jensen, fremlagde regnskabet, der enstemmigt blev godkendt
Orientering om valg af bestyrelse /v. revisoren
I revisorens fravær, fremlagde kassereren Helle Jensen valgresultatet.
47 medlemmer havde valgt at benytte sig af muligheden for at stemme, en stemme
var dog ugyldig da den ikke var modtaget ved tidsfristens udløb.
Søren Schou (41), Lars Jensen (37), Birthe Bisbjerg (32), Kim Jørgensen (28), Poul
Erik Lange (20).
Den nye bestyrelse ser således ud:
Formand Søren Schou (Frem til 2009)
Kasserer Helle Jensen (Frem til 2008)
Lars Jensen (Frem til 2008)
Birthe Bisbjerg (Frem til 2008)
Kim Jørgensen (Frem til 2008)
1. Suppleant Poul Erik Lange (Frem til 2008)
2. Suppleant Charlotte Riber (Frem til 2008)

Valg af revisor
Michael Jensen blev genvalgt
Fastsættelse af kontingent for 2008
Bestyrelsen foreslog at vi fortsætter uændret.
Aktive medlemmer
Passive medlemmer
Aktive Husstand (2 personer)

250,100,400,-

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.
Indkomne forslag
Fra Niels Olsen og Kirsten Savnik var der kommet flg. 4 forslag.
1 Uddannelse af IRO-dommere. Der foreslås, at der bliver mulighed for at de
enkelte medlemmer får mulighed for at uddanne sig som nationale dommere i
udlandet og ikke skal vente på at Redningshunden Danmark arrangerer en
uddannelse for nationale dommere. Såfremt dette har noget med økonomi at gøre,
kan vælges at deltageren selv skal betale for sin uddannelse
Svar: Søren Schou meddelte at det er bestyrelsens holdning at vi i samarbejde med
Sverige og evt. Norge arrangerer et kursus i Norden, for på den måde også at
tilgodese de medlemmer der ikke er så stærke i sprog.
Jørgen Frederiksen undersøger hvilke krav man stiller til nationale dommere i
Tyskland.
Bestyrelsen arbejder videre med at få et kursus i Norden.
2. VM-udtagelse i forskellige anlæg. Der foreslås, at man allerede året inden næste
års udtagelse vælger ruinanlæg/område for VM-udtagelse - dette skal ikke
umiddelbart kunne ændres, uden at der forekommer en begrundet undskyldning.
Svar: I starten af december året før får foreningen besked fra IRO om vi er blevet
tildelt en International prøve. Bestyrelsen opfordrer alle til at meddele om man
ønsker at stå for dette arrangement, så det hurtigst muligt kan blive besluttet hvor
prøven skal afholdes.
3. Bestået prøve. Der foreslås et tilskud forhøjes dobbelt op dvs. fra f.eks. kr. 500
til kr. 1.000 i forbindelse med international prøveaflæggelse.
Svar: Søren Schou slog fast at tilskud kun er noget der kan gives når økonomien
tillader det. Bestyrelsen vurderer fra gang til gang, hvor meget der skal gives i
tilskud.

4. Lavinehundekursus bør være tilskudsberettiget jf. deltagelse i andre IRO-prøver i
udlandet. Der foreslås, at der fremover ydes tilskud til IRO arrangerede kurser dvs.
inkl. lavinehundekurser.
Svar: Bestyrelsen vurderer endnu en gang hvilke kurser/prøver, der kan gives
tilskud til. Ikke kun IRO-prøver men også DKK-arrangerede.
Fastsættelse af tid og sted for næste års generalforsamling
Næste ordinære generalforsamling foregår i Frederikssund søndag den 24. februar
2007.
Eventuelt
Kirsten Savnik foreslog at foreningen arbejder på at alle redningshundebyerne får
mulighed for at kunne komme med i DFI’en.
Charlotte Riber spurgte om foreningen kunne gøre noget for at der sker en større
rokering blandt censorerne til redningshundeprøverne og mønstringerne.
Ovenstående punkter vil bestyrelsen tage op på næste bestyrelsesmøde.
Netop i år er det ti år siden at bladet ”Redningshunden” fik Peter Røndum som
redaktør, dette store arbejde vil bestyrelsen gerne takke Peter for. Peter var
desværre ikke til stede på generalforsamlingen, men bestyrelsen sørger for at Peter
får en gave som tak for indsatsen.
Referat slut.

