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Ad 1.
Bestyrelsen foreslår Lars Jensen fra Halsnæs som dirigent – vedtages
Bestyrelsen foreslår Marianne Kolind, Aalborg som referent vedtages
Ad 2.
Bestyrelsens beretning:

Årsberetning 2010, RDA
Endnu et år er gået og det er tiden at berette om det forløbende år. I 2010 afholdtes
generalforsamlingen i Odense i forbindelse med repræsentantskabsmøde den 14. marts.
Bestyrelsen har ikke ændret sig, men Ida Bårris fra Aalborg blev valgt som suppleant. Bestyrelse
består nu af Carina Graversen fra Vesthimmerland, Torben Pedersen, Karina Pedersen, Marianne
Kolind og alle fra Aalborg og Helle Jensen fra Frederikssund.
2010 har budt på en del opgaver for bestyrelsen. Den første store og tunge opgave fik vi efter at
Carina Graversen valgte at stoppe som formand for foreningen på grund af et stort arbejdspres og
igangværende studier.
Carina har gennem en del år tegnet redningshundene på landsplan og i særdeleshed i Aalborg.
Carina har med sin kæmpe entusiasme og viden omkring hunde og adfærd sat sit aftryk i
redningshundeverdenen. Derfor skal hun have en stor tak.
Efter Carina stoppede indtrådte Ida i bestyrelsen.

Indsatser.
Ja, dem har der ikke været mange af, om der har været nogle...

IRO – prøver:
IRO-prøven i Aalborg i april blev aflyst pga. askeskyen fra Island, hvilket betød at dommerne ikke

kunne komme frem.
Hurtigt ændrede vi prøven til en national prøve og afholdte prøven med Poul Erik Lange som
dommer – Stor tak til Poul Erik som trådte til med kort varsel. Dette betød at de fremmødte finner
og svenskere alligevel kom til prøve. Alt forløb fantastisk, der var en god stemning på trods af
udefra kommende vanskeligheder.
Da prøven blev aflyst fik vi tilbud om at afholde en ny i november – også i Aalborg. Prøven
afholdtes den første sne-weekend i november, der var god tilslutning og en rigtig god stemning.
Igen dukkede svenske og finske deltagere op – der var deltagere helt fra Tjekkiet og Kroatien
En super weekend blev det. Stor tak til Ida for det store arbejde med planlægningen og til Torben
for at have snakket sig til god mad til små penge :-)

Øvrige prøver:
Vi har haft flere medlemmer til prøver ”ude i verden”. Tyskland, Sverige, Holland og Tjekkiet.
Stort tillykke til jer der har været af sted i det forgangne år. Stort TILLYKKE med jeres resultater.

Opvisninger
RDA viste flaget ved årets Frijsenborg Explorer 2010 og ved verdens-udstillingen i Herning. Begge
gange lavede vi en lille opvisning og fortalte lidt om hvad redningshunde fra RDA kan, og hvordan
vi arbejder.

Uddannelse.
Vi har haft et par stykker på uddannelse.
Pia på IRO Group Leader
Ida på IRO redningshunde træner uddannelse, og vi håber at alle på en eller anden måde får glæde
af de ting I har lært.

Redningshundeprøve/ mønstring.
Efterårets redningshundeprøve og mønstring blev aflyst pga. dårlig økonomi og at ruinen i Tinglev
ikke var brugbar. Der blev dispensation til de hundeteams der skulle have været til mønstring. Der
blev afholdt redningshundeprøve i Hedehusene i april 2011.

RDA:
Da formanden efter sidste generalforsamling valgte at stoppe, står vi lidt på bar bund. Hjemmesiden
fungerede ikke, kontakterne til IRO haltede bagud, hele vores vidensbank Carina stoppede, og vi
skulle finde ud af hvordan vi kom videre derfra.
Vi fordeler opgaverne mellem os, ingen vil tage posten som formand, så bestyrelsen arbejder videre
uden formand.
Ida bliver kontaktperson til IRO og Helle til Dansk Kennel Klub og FCI
Det er en stor hjælp at Ida tager over mht. kontakten udadtil i verden og samler trådene, godt hjulpet
af Helle som er den eneste fra ”den gamle” bestyrelse. Helle ved hvad der ”plejer” at blive gjort
hvornår på året.
”Plejer” er ikke noget vi dyrker, men der er nogle frister der skal overholdes og det holder Helle styr
på sammen med Ida.
Vi har fået den gamle hjemmeside op at stå igen med super god hjælp fra Lars – kæmpe tak til Lars
som villigt sætter alt på hjemmesiden, straks vi sender noget til ham. Siden er blevet redigeret, men
er der noget der mangler er I mere end velkommen til at gøre opmærksom på det.

Vi vil fra bestyrelsen gerne at medlemmerne af RDA bruger
bestyrelsen / hjemmesiden til at holde jer og os orienterede
om hvad der rør sig ude i landet.
Vi har som noget nyt fået et ben indenfor i bladet ”
Beredskab”:
Bladet BEREDSKAB udgives af Beredskabsforbundet,
redningsberedskabets frivilligorganisation. Det udsendes
seks gange om året – i ulige måneder – i et oplag på
13.500 eksemplarer.
BEREDSKAB sendes til en bred vifte af interessenter inden
for redningsberedskabet:
• Frivillige i redningsberedskabet
• Andre aktører interessenter og organisationer inden
for beredskabet
• Folketingets medlemmer
• Borgmestre og regionsborgmestre
• Kommunale beredskabschefer
• Forsvarsministeriet samt øvrige ministerier, styrelser og råd
• Beredskabsstyrelsen og styrelsens skoler og centre
• Politiet
• Sygehusberedskabet
• Bedriftværnspligtige virksomheder
• Pressen, biblioteker m.fl.
BEREDSKAB er et tidsskrift for ansatte, værnepligtige og frivillige i beredskabet. Det er det eneste
fagtidsskrift, der bredt omhandler redningsberedskab, sygehusberedskab og civilt beredskab for
uheld, ulykker og katastrofer.
Vi forsøger at få lidt med hver gang – og så kan I jo holde jer orienterede derigennem også. Vi i
bestyrelsen, vil gerne at der kommer nyt blod, ny inspiration til og opfordre jer alle til at overveje
om I kunne give noget i en bestyrelse eller blot give jeres mening og ønsker til kende til bestyrelsen.
Til slut en stor tak til jer alle for den tålmodighed I har haft i forbindelse med udskiftning af
bestyrelsen og hvad der har været af mangel på informationer på hjemmesiden mv. Men bestyrelsen
er ikke bedre end I hjælper os til at blive. Vi laver kun arrangementer som vi selv syntes kunne være
interessante. Det er jo ikke nødvendigvis de samme ting du syntes, så husk at give os besked hvis
du har en god ide til arrangement, kursus eller lignende. Husk vi er også behjælpelig med at
arrangere prøver, både nationale og internationale.

Beretningen vedtages uden yderligere kommentarer.
Ad 3.
Fremlæggelse af regnskab:

Helle gennemgår regnskabet.
I 2010 fik vi et tilskud fra IRO på 23.500,- Tilskuddet var
afhængigt af antal beståede IRO prøver. Det er derfor vigtigt for
RDA, at der hele tiden er medlemmer som ønsker at deltage i såvel
nationale som internationale prøver.
RDA har i 2010 et overskud på 16.900,- det vil sige at uden tilskud
fra IRO ville vi have et underskud på ca. 6.600,- :-)
I 2010 havde RDA 59 aktive medlemmer!
Der er pt. ca. 40 godkendte redningshunde. Antallet større pga.
dispensationerne i efteråret – hvilket gav en gennemførelsesprocent
på 100 – hvilket naturligvis ikke er realistisk.
Forslag om at RDA laver en hvervekampagne for at få nye medlemmer.
Forslag om at RDA præsenterer sig i bladet ”Beredskab”.
Regnskabet er godkendt uden yderligere kommentarere.
Ad 4.
Da der ikke er nogle nye kandidater til bestyrelsen og alle
heldigvis ønsker at fortsætte – fortsætter bestyrelsen uændret.
Formand Ida Bårris – på valg 2013
Medlem Marianne Kolind på valg 2013.
Kasserer Helle Jensen på valg 2012
Medlem Torben Pedersen – på valg 2012
Medlem Karina Pedersen – på valg 2012.
Suppleanter:
Mai Ki Hockauf. Da der ikke melder sig andre står pladsen til 2.
suppleant åben til der er en som melder sig...
Ad 5.
Revisor genvælges: Michael Jensen – Halsnæs.
Ad 6.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:
250,- for aktive medlemmer
100,- for passive medlemmer
400,- for familiemedlemskab.
 vedtages uden kommentarere.

Ad 7:
Vedtægtsændring: § 3, stk. 1 ændres til: Foreningens daglige ledelse
varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer som hver især sidder i en 2årig periode. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges på
generalforsamlingen i ulige år. Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer
vælges på generalforsamlingen i lige år.”
Forslag fra bestyrelsen vedtages – vedtægterne ændres efterfølgende.
Forslaget giver denne fordeling af bestyrelsen:
Formand Ida Båris – på valg 2013
Medlem Marianne Kolind på valg 2013.
Kasserer Helle Jensen på valg 2012
Medlem Torben Pedersen – på valg 2012
Medlem Karina Pedersen – på valg 2012.
Ad 8.
Ingen indkomne forslag.
Ad 9.
Lars Jensen foreslår at punktet udgår og at bestyrelsen lægger
generalforsamlingen i forbindelse med en træningssamling eller
kursus.
Det er taget til efterretning.
Ad 10.
Lars: en opfordring til alle der sender indlæg til hjemmesiden
omkring diverse kurser. Venligst skriv hvad I har lært/ fået med
hjem, redskaber, nye måder at træne på, gode ideer til skjul etc.
etc. Så beretningerne ikke KUN er en rejsebeskrivelse over god mad,
godt vejr og langt til fx Kroatien...
Opfordring til alle om at komme på banen mht. at lave nationale
prøver, kurser, træningssamlinger...

Så var der en snak omkring IRO eller ikke. Fakta er at IRO prøverne
er en super god måde at få noget erfaring og få afprøvet om hund og
fører kan samarbejde under stress...
RH prøverne kommer formodentlig til at ligge op ad IRO's program.

Hundeteams som indgår i Heavy Teams bliver bedømt af dommere fra IRO
når Heavy Teamet skal godkendes. Kurser som det netop afholdte
bliver dobbelt så dyre, hvis vi ikke får tilskud fra IRO.

Snak om samarbejde med politiet – tja, politiet henvender sig til
Styrelsen - som indstiller uddannelsesplaner for RH i Danmark.
Forslag:
Introweekend omkring IRO prøverne.
Kursus for figuranter i stil med ”Svendborg kursus”
Orienterings dag/ weekend med input fra fx. Ida og Pia hvor de
fortæller/ viser hvad de har lært på deres kurser.
Opfordring til alle medlemmer:
Meld jer til opvisninger rundt i landet - som Odense, Herning,
Fjerritslev mv.
Det er en rigtig god udfordring for hund og føre, samtidig med at
det er en god måde at oplyse om RDA og redningshundene på. Så kom
bare og meld dig.
Flere positive kommentarer omkring denne form for kursus, gode
instruktører mv.
*Disse var ordene fra generalforsamlingen 2011,
Referent Marianne Kolind.

