
 

 

 

 

 

Redningshunden Danmark  

 

 

  

 
Indkaldelse til generalforsamling i  

Redningshunden-Danmark (RDA) 
 

 

Foreningen Redningshunden-Danmark indkalder hermed til ordinær generalforsamling 

Lørdag den 3. maj 2014 

Kl. 11.00 

Adressen er: 

Gl. Hvorupvej 155, 9400 Nørresundby 

 

Der vil efter generalforsamlingen blive serveret frokost. Af hensyn til arrangementet beder vi 

dig anmelde din deltagelse senest en uge før generalforsamlingen til bestyrelse@redningshunden-

danmark.dk. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent for 2015 

5. Indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslår at vedtægterne generelt bliver rettet igennem, så ”medlemsblad”/ 

”bladet »Redningshunden«”/brev bliver udskiftet med nyhedsbrev eller mail, da bl.a. 

bladet jo ikke udkommer mere og nyhedsbrevene bliver sendt pr. mail.  

6. Valg af bestyrelse 

a) Valg af kasserer, Helle Jensen er villig til genvalg (på valg i lige årstal) 

b) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, Mai-Ki Hockauf og Karina Pedersen (på valg i lige 

årstal) Begge modtog ikke genvalg, men Diana Søborg og Pil Larsen har sagt ja til 

at tage del i bestyrelsesarbejdet. 

c) Valg af 2 suppleanter 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

- Bestyrelsen foreslå en snak om der skal ske ændringer i udtagelsen til VM.  

Pt. står følgende i de generelle oplysninger: Udtagelse til VM er en international prøve 

afholdt i Danmark, men hvis der derudover stadig er ledige pladser, så kan point 

opnået ved andre prøver også bruges.  

 

Medlemsforslag, som ønskes optaget på dagordenen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen 

(formanden) senest 14 dage før generalforsamlingen.  

 

Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagordenen, med mindre 

samtlige stemmeberettigede er til stede og tiltræder.  

 

Referat af generalforsamling 2014, lørdag den 3.5.14. 

Ad 1. 

Til referent valgtes Marianne, Ida valgtes som dirigent. 
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Generalforsamlingen er rettidig indvarslet og derfor gyldig. 

 

Ida udpeger referenten Marianne Kolind og sig selv som dirigent. 

 

Ad 2. 

Formandens beretning uddeles på skrift og gennemgås. 
 

Foderaftale: 

 

Året var ikke ret gammelt da vi på Niels Olsens opfordring fik en foderaftale i stand med 

Kingsmoore. Enkelte medlemmer benytter sig af denne aftale, hvor der kan købes foder til ½ pris. 

 

Kurser: 

I 2013 forsøgte RDA sig med at udbyde kurser med danske instruktører. Om det var emnerne som 

var forkerte, eller instruktørerne, det er svært at sige, da vi ingen tilbagemeldinger har fået. Men 

begge kurser blev aflyst. Til gengæld var kurset i praktisk rundering med Espen Lindgren og hans 

kone Toril en stor succes. En flok motiverede hundeførere tilbragte et par dage i skoven, hvor der 

blev søgt med GPS som hjælpemiddel. Begge instruktører har stor praktisk erfaring, så de viste 

også hvordan man kan søge med hunden i snor. Det være sig patruljesøg eller sporopsøg. 

Enkelte hundeførere har også været på kursus i udlandet. Således var nogle stykker i Østrig på 

ruinkursus, som blev afsluttet med en IRO-prøve. Jeg selv var på kursus i rundering i en uge i 

Tyskland. 
 
IRO Prøver: 
Der er heldigvis flere som ønsker at starte IRO prøver. Således har jeg for året 2013 indberettet flere teams 
med beståede prøver end nogen sinde før i min tid som formand. 
I 2013 havde vi også rekord stor tilslutning til vores internationale IRO prøve i Aalborg. For første gang måtte 
IRO sende tre dommere til Danmark. Det var dog svenskerne som løb med de fleste podiepladser på B 
niveau, men RDA kom stærkt igen da en del hundeteams i efteråret tog til Karlshamn for at deltage i en 
national IRO prøve.  
Aalborg afholdte også en national prøve i efteråret, hvor dog kun hundeførere fra Aalborg deltog. 
 
DM for redningshunde: 
Der blev i 2013 desværre ikke afholdt DM for redningshunde.  
 
VM for redningshunde: 

I 2013 havde RDA hele 3 deltagere med til VM. 2 i rundering og en i ruin. Søren Schou med Lundin 
Loyalty by Fidji bestod i runderingen og endte på en 15. plads. Karina Højer startede også 
rundering med sin hund Asara Du Er Salsa, men de missede en figurant.  Torben Pedersen med 
Kelliegårdens Ozi bestod i ruinen og endte på en 21. plads. 
 

Hjemmeside: 

Heller ikke i år 2013 lykkedes det RDA at få en ny hjemmeside. Så siden blev desværre ikke 

opdateret det meste af året. 
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Det er glædeligt at se hvordan de danske hundeførere og hunde udvikler sig i løbet af året. Det er 

stadigvæk mit håb og ønske at RDA også fremadrettet kan deltage i uddannelsen af hundeførerne 

og deres hunde, og jeg glæder mig over at vi ser nye ansigter til IRO-prøverne. 

 

Ida Bårris 

Redningshunden Danmark 

 

Kommentarer dertil: 

- Når der sendes ansøgning om tilskud til kurser mv. sendes svar tilbage med 

opfordring til at skrive beretning, som er afgørende for om der udbetales 

tilskud. 

- Snak om national/ internationale prøver – hæve gebyr og få en international 

dommer, så prøven kan bruges. Ida kommenterede at der er flere FCI 

dommere i Sverige end Leif. 

- (DM 2014 muligvis afholder Halsnæs/ Frederikssund noget) 

- Hjemmesiden er ny underfornyelse. Historieafsnittes bør opdateres, 

muligvis flere afsnit – bestyrelsen tager fat derpå. 

- Redningshundeprøverne har i 2013 været afholdt efter de nye regler. Der 

var en snak om hundeførerne generelt var for dårligt forberedte til prøven. 

Alt i alt blev beretningen godkendt. 

 

Ad 3. 

Regnskab uddeltes på papir og blev gennemgået og godkendt. 

- Der var snak om at nationale prøver som udgangspunkt skal holdes over én 

dag, dette for at holde omkostningerne nede. Som udgangspunkt stiller man 

kun i én prøve. 

- Omkring invitationer til prøver skal der skrives at tilmeldingen bortfalder 

ved manglende betaling ved tilmeldingsfristens udløb. Tilmelding er først 

gældende når pengene er registreret på konto. 

Ad 4.  

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, da der sker rigtig meget i styrelsen og de 

enkelte RH byer lige nu. 

 

Ad 5. 

Bestyrelsens forslag, om at vedtægterne generelt rettes igennem så ” medlemsblad, 

bladet Redningshunden bliver udskiftet med nyhedsbrev og mail, vedtages. 
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Der var indkommet et forslag: 

Forslag fra Lars Jensen,  

Der står i vedtægterne §2 Stk. 1 Optagelse at ”Som aktive medlemmer kan optages 

hundeførere og instruktører ved redningsberedskaberne i Danmark” 

Hvis ikke dette ændres, kan vi der ikke er overflyttet til Styrelsen ikke være medlem af 

foreningen? 

Lars foreslår at man fjerner den sætning og at bestyrelsen så arbejder videre på 

formuleringen, så vedtægterne passer til de nye omstændigheder. 

Det blev besluttet af denne sætning slettes. Bestyrelsen finder en anden 

formulering. 

 

Ad 6. 

Valg:  

a) Helle genvælges. 

b) Diana Søborg og Pil Larsen vælges. 

c) Laila Larsen og Karina Højer vælges som suppleanter.  

 

Tak til Karina for den tid du var i bestyrelsen. 

 

Ad 7. Michael Jensen genvælges som revisor. 

 

Ad 8. 

Vi havde en lang snak om hvordan vi skal udvælge deltagere til VM. Der er indkommet 

flere forslag fra forskellige medlemmer, til hvordan udtagelsen til VM skal foregå 

fremadrettet. Forslagene blev alle drøftet igennem, mht. fordele og ulemper. Der 

blev bl.a. drøftet pointsystem, om danske eller udenlandske prøver skulle tælle mest. 

Hvor mange prøver som skal ligge til grund for udtagelsen mf.  

Det lykkedes ikke at opnå enighed, så bestyrelsen arbejder vider med opgaven. Der 

var dog enighed om at vi fortsat følger IRO’s regler for udtagelse. 

 

Referent Marianne Kolind 

 

 


