Referat af Generalforsamlingen 2008.
Søndag den 24/2-2008 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 2009
7. Indkomne forslag
8. Fastsættelse af tid og sted for næste års generalforsamling
9. Eventuelt
Der var i alt 22 stemmeberettigede medlemmer, heraf 4 bestyrelsesmedlemmer.
Valg af dirigent
Tom Petersen blev enstemmigt valgt til dirigent.
Tom konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig.
Lars Jensen blev valgt som referent.
Beretning /v. formanden
Så er endnu et år gået og det er tid til at se tilbage. Hvor tiden dog flyver af sted. I
år er det 10 år siden, vi startede foreningen Redningshunden og det er med
stolthed, jeg ser tilbage på de mange muligheder, som vores redningshunde har
fået gennem foreningen.
Det er ikke meget, vi er blevet brugt gennem årene, og år 2007 er helt på linje
med de foregående år. Af internationale indsatser var der i 2007 ingen og af
nationale indsatser er jeg ikke bekendt med, at redningshunde er blevet brugt
overhovedet.
Gennem årene har der været kritik af bestyrelsen og med rette. Kritikken lød på, at
vi brugte for mange resurser på de hundeførere, som interesserede sig for
konkurrencer og for lidt på den store gruppe, som kun var interesseret i redningshundetræningen. Dette har vi i 2007 fået rettet op på.
Foreningen har brugt en del penge på at arrangere et figurantkursus. I oktober blev
første kursus afholdt med Kaare Dalslet og Søren Bjæverskov som instruktører. Vi i

bestyrelsen var noget usikre på, hvor mange der mon ville tilmelde sig. Lidt over
tres hundeførere endte vi op med, så det må siges at være en succes. Pga. den
store interesse var det nødvendigt, at kurset blev afholdt af to gange. Første gang
var som nævnt i oktober og for dem, som står på venteliste, bliver der afholdt
kursus i april. Svendborg Beredskab stod for det praktiske og det gjorde de
fantastisk, så der bliver noget at leve op til for Hundested, som skal stå for det
praktiske ved kurset i april.
Det er mit håb, at foreningen i fremtiden kan være arrangør af mindst et kursus om
året, og så længe økonomien rækker med tilskud fra foreningen.
Jeg vil gerne slå fast. Foreningen er for alle, uanset om man er til prøver eller ej.
Jeg vil gerne give kritikkerne medhold i, at de hundeførere, der deltager i prøver og
konkurrencer, får meget omtale. Og selvfølgelig får de det. Jeg mener, det er
vigtigt, at vi i alle situationer, hvor redningshunde har deltaget, får fortalt, hvor
fortræffelige vores redningshundene er. Det er vigtigt, vi får rettet opmærksomhed
på vores tjenestegren, for som tingene udvikler sig i øjeblikket, er jeg nervøs for
redningshundenes fremtid i Danmark.
Af arrangementer i 2007 vil jeg nævne:
I marts afholdt foreningen en national IPO-R test for 5 redningshunde i
Frederikssund.
I april afholdt foreningen en international IPO-R prøve ligeledes i Frederikssund,
som samtidig var udtagelseskonkurrence til VM. For at IRO vil bistå med dommere,
og det må kaldes en international prøve, kræves, at mindst 10 hunde stiller til
prøve.
Som dagene nærmede sig, fik vi flere og flere afbud. Vi endte op med 7, som skulle
til prøve, bestemt ikke nok til at afholde en international prøve.
IRO blev kontaktet og vi forklarede, at det gjaldt om, at hundene skulle bruge en
international prøve for at kunne deltage ved VM, så det var vigtigt, at vi trods det
lille fremmøde fik lov at afholde den internationale prøve.
Endnu engang var IRO positivt stemt overfor Danmark og vi fik lov at afholde
prøven.
Niels Olsen med Whiskey og Rikke Østenholm med Faikon bestod og kvalificerede
sig til VM.
Sidst i juni blev VM afholdt i Eisenstadt, Østrig, hvor Niels blev nr. 6 i rundering og
Rikke blev nr. 4 i eftersøgning, et stort tillykke til Jer.
Den 12. juni afholdt foreningen en færdselsprøve i Frederikssund, hvor 8
hundeteams deltog.
Sidst i september var foreningen inviteret til at deltage ved de svenske
mesterskaber for redningshunde. 5 redningshundeteams fra Danmark deltog og de
klarede sig rigtig flot. Kirsten med Kelloggs blev en flot nr. 2.
Ud over disse arrangementer har flere af vores redningshunde deltaget ved
nationale og internationale prøver og konkurrencer og klaret sig rigtig flot. Vi har
bl.a. i medlemsbladet alle kunne følge med i Bjarnes mange flotte placeringer i spor
gennem året.

DM for redningshunde blev i år afholdt i Herning. Stævnet var rigtig godt tilrettelagt
og vil specielt blive husket for, at Bent G. Pedersen med Zippo stort set vandt det
hele og så selvfølgelig, at forsvarsminister Søren Gade dukkede op.
At vore redningshunde har brug for politisk bevågenhed, er der vist ingen, der er i
tvivl om, så det var flot, at han tog sig tid til at komme til stævnet.
Antallet af godkendte redningshunde falder stadig og er nu nede på 43, som enten
har bestået redningshundeprøven, mønstringen eller har fået dispensation. Hvornår
den nedafgående kurve knækker vides ikke, men det ske forhåbentlig snart.
Glædeligt er det, at medlemstallet i foreningen stiger. I dag har vi 119 medlemmer
og det er en fremgang på 16 medlemmer fra i fjor. Medlemmerne er fordelt
således, at der er 99 aktive og 20 passive.
Til slut vil jeg gerne komme med en efterlysning. Der er ingen, der har meldt sig
som arrangør af DM for redningshunde i 2009. Hvis man overvejer at ville stå for
afholdelsen af et redningshundestævne, vil det være populært at byde ind på 2009.
Hermed slutter min beretning.
Søren Schou

Kommentarer til beretningen.
-

Jørgen Frederiksen efterlyste rapport vedrørende problemer ved VM2006.
Svar: Søren Schou vil tage sig af dette og vender tilbage.
Annette Haaknel spurgte om vi havde nogen ide om hvor disse hunde skulle
komme fra.
Svar: Der starter nye byer op i Solrød, Vest Himmerland og Aabenraa, så der
er håb for at der kommer flere redningshunde i løbet af 2008 og 2009.

Herefter blev beretningen taget til efterretning.
Fremlæggelse af regnskab /v. kassereren
Kasserer, Helle Jensen, fremlagde regnskabet.
-

Flere efterlyste et mere udspecificeret regnskab.
Dette blev udleveret, men gav ikke anledning til yderligere spørgsmål.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Orientering om valg af bestyrelse /v. revisoren
I revisorens fravær, fremlagde formanden Søren Schou valgresultatet.
74 medlemmer havde valgt at benytte sig af muligheden for at stemme, 2 stemmer
var dog ugyldige.
Helle Jensen (Kasserer)
Lars Jensen
Carina Graversen
Charlotte Riber
Kirsten Savnik

60
52
48
26
25

stemmer
stemmer
stemmer
stemmer
stemmer

Den nye bestyrelse ser således ud:
Formand Søren Schou (Frem til 2009)
Kasserer Helle Jensen (Frem til 2010)
Lars Jensen (Frem til 2009)
Carina Graversen (Frem til 2009)
Charlotte Riber (Frem til 2009)
1. Suppleant Kirsten Savnik (Frem til 2009)
2. Suppleant Poul Erik Lange (Frem til 2009)
Valg af revisor
Michael Jensen blev genvalgt
Fastsættelse af kontingent for 2009
Bestyrelsen foreslog at vi fortsætter uændret.
Aktive medlemmer
Passive medlemmer
Aktive Husstand (2 personer)

250,100,400,-

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.
Indkomne forslag
Bestyrelsen havde 2 forslag, der medfører at vedtægterne skal ændres.
Forslag 1: At tidsrummet for afholdelse af generalforsamlingen ændres fra mellem
1. Januar og 1. Marts til at være tidsrummet 1. Januar til 1. Maj.
Dette vil give muligheden for at afholde generalforsamling i forbindelse med et
landsdækkende arrangement, der eventuelt blev afholdt i april. Så vil der være

mulighed for at der kunne komme medlemmer fra hele landet til
generalforsamlingen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Forslag 2: Det skal præciseres i vedtægterne at man for at stemme på kandidater
til bestyrelsen, skal være aktiv medlem på opstillingstidspunktet.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Fra Niels Olsen og Kirsten Savnik var der kommet 3 forslag.
Forslag 1: At gøre hjemmesiden www.redningshunden-danmark.dk til den primære
informationsudgivelse og bladet til den sekundære. Bladet udkommer 3 - 4 gange
om året. Mange informationer er forældede når bladet udkommer. Bl.a. er der en
artikel i bladet der udkom i december, som beskriver en situation i juni/juli måned.
Derfor foreslås, at Redningshunden Danmark skal benytte hjemmesiden som den
primære informationskilde og bladet som den sekundære.
Svar: Der var mange kommentarer, både for og imod.
Afstemning: For (3) Imod (17) Blank (2)
Beslutning: Forslaget forkastet.
Forslag 2: Løbende offentliggørelse af referaterne fra bestyrelsesmøderne. Som det
er i dag sker der udelukkende offentliggørelse når det findes nødvendigt. Men her
foreslås, at der efter hvert bestyrelsesmøde skal foreligge et skriftligt referat, der
offentliggøres i bladet eller via hjemmesiden.
Svar: Der blev hurtig enighed om at det skal være et beslutningsreferat, der skulle
udgives.
Afstemning: For (16) Imod (6) Blank (0)
Beslutning: Fremover udsender bestyrelsen beslutningsreferat, både i bladet og på
hjemmesiden.
Forslag 3: Ændring af afstemningsreglerne. Der står skrevet, at man ved
afstemning kan stemme på 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består kun af 3
medlemmer, der er på valg hvert år. Kasseren og formanden hvert andet år. Dette
forestås ændret til der kun kan stemmes på 2 bestyrelsesmedlemmer, hvorved at
alle kommer til orde uden at skulle tage stilling til en hel bestyrelse.
Svar: Søren gennemgik reglerne for afstemning på kandidater til bestyrelsen. For
at gøre det mest demokratisk og for at få størst mulig indflydelse ønsker
bestyrelsen at bibeholde de nuværende regler.
Afstemning: For (2) Imod (19) Blank (1).
Beslutning: Forslaget forkastet.

Fastsættelse af tid og sted for næste års generalforsamling
Efter godkendelse af bestyrelsens første forslag, bortfalder dette punkt.
Fremover melder bestyrelsen ud hvornår næste generalforsamling afholdes.
Eventuelt
Niels Olsen spurgte til reglerne for støtte til folk, der tager til diverse kurser og
prøver i udlandet.
Svar: Søren Schou svarede at den afgående bestyrelses holdning har været at
støtte de arrangementer, der står på side 7 i det sidst udkommet blad (December
2007).
Den nye bestyrelse må herefter tage stilling til om der skal ændres i dette.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen 2008.
Referat slut.

