Referat fra generalforsamling
i Redningshunden-Danmark
Lørdag den 12. maj 2012 kl. 19:45 i forbindelse med kurset i Aalborg.
Adresse:
Beredskabsskolen, Rørdalsvej 55, 9220 Aalborg Øst
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning /v. formanden
3. Fremlæggelse af regnskab /v. kassereren
4. Orientering om valg af bestyrelse /v. revisoren
4.a Gennemførelse af suppleringsvalg blandt de fremmødte valgbare
medlemmer (2. bestyrelsessuppleant)
Kasserer Helle Jensen på valg 2012
Medlem Torben Pedersen på valg 2012
Medlem Karina Pedersen på valg 2012
5. Valg af revisor
6. Fastsættelse af kontingent for 2013
7. Forslag fra bestyrelsen:
Vedtægtsændring: § 4 – Generalforsamling
Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden for tidsrummet fra
1. januar til 1. maj.
Ændres til:
Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden for tidsrummet fra
1. januar til 1. juni.
Årsagen til bestyrelsens forslag er, at der de sidste år har været afholdt kursus
i maj måned og for at få flest mulige deltagere til generalforsamlingen, så er
den blevet afholdt i forbindelse med kurset. Det har medført at bestyrelsen har
indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for at få udskudt datoen.
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt: Ideer til fremtidige aktiviteter?
1. Valg af dirigent og referent
- Helt uden modkandidater blev Lars Jensen valgt til dirigent og Marianne Kolind
som referent.
2. Beretning /v. formanden:

Formandens beretning for 2011
År 2011 er gået hurtigt, og jeg har nu allerede været formand for foreningen i et år. Der er efterhånden kommet
nogle gode traditioner i RDA, som jeg håber, kan fortsætte i årene fremover. Der tænker jeg selvfølgelig især på de
kurser, som er blevet afholdt en gang om året, men også nationale og internationale IRO-prøve.
Der er også kommet godt gang i nyhedsbrevene, der blev i 2011 udsendt syv af slagsen. Det er ikke vores mål, at
der skal komme ét hver måned, så nuværende niveau, er det vi prøver at opretholde. RDA’s hjemmeside bliver også
jævnligt opdateret, med god hjælp fra Lars Jensen. Så hold øje med nyhederne.

IRO-prøver
I marts 2011 blev der afholdt nationale A-prøver i Frederikssund, godt hjulpet af Halsnæs. Det blev to garvede
hundeførere som bestod prøverne med deres ”nye” hunde. Kirsten Savnik med Bacho fik tilstrækkelig i ruinen og
Niels Olsen med Ice fik god.
I april var der igen prøve i Frederikssund. Denne gang en international prøve med deltagere fra Holland, Tyskland
og Sverige foruden de Danske deltagere. Torben Pedersen med Robbie the Skywalker fik særdeles god i ruinen og
Søren Schou med Londin Loyalty Piquae Fidji fik særdeles god i runderingen.
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I september blev der afholdt endnu en omgang A-prøver, denne gang i Skibby. Denne gang var der flere beståede
prøver end i foråret, hvilket er glædeligt. Birthe Bisbjerg med Dui, Helga Thorstein med Caddy og Jan Hansen med
Buster bestod alle i ruinen, mens Kirsten Savnik med Bacho, Karina med Salsa og Pernille Bernard med Gizmo
bestod i runderingen.

Internationale prøver i udlandet
I 2011 havde enkelte danske hundeførere mod på at tage til prøve i udlandet. Anja Kirkedal med Teis blev nr. 2 i
ruinsøg i Holland. Anne Birgitte Gehrt med Crawfields Corner bestod A-prøver i ruin og rundering i Sverige.

VM for redningshunde
Søren Schou valgte som den eneste fra RDA at deltage i VM i Belgien. Søren stillede op i rundering. Som nogen
nok kan huske, bestod ikke en eneste hund runderingen i 2011.

Nyt IRO prøveprogram
Fra 2012 har IRO fået nyt prøveprogram. Derfor havde vi i slutningen af året et dommerseminar for at få opdateret
vores dommere. Ved samme lejlighed fik vi to nye aspiranter, som nu er under uddannelse. RDA havde fået Leif
Sundbjerg fra Sverige til at komme og fortælle om det nye i programmet. Tak til de hundeførere som stillede sig til
rådighed, så dommerne havde nogen at dømme. Også tak til Helle og Ida for oversættelse af prøveprogrammet.
I forlængelse at dommerseminaret havde vi infodage så alle havde mulighed for at høre om det nye program.
Desværre var vejret ikke så godt i Aalborg, så der var en del afbud fra Fyn.

Kurser
Der har været stor tilslutning til kurserne afholdt af RDA, hvilket er meget glædeligt. De sidste par år har
instruktørerne været fra udlandet, og det er mit indtryk at alle syntes de har fået et eller andet med hjem, som kunne
bruges i den videre træning.

Internationale kurser og træning
Pia Johnsen var på en uges træning i Schweiz. Hvis man har læst Pia’s beretning, er man ikke i tvivl om at hun har
haft en interessant uge.
I efteråret var en del hundeførere fra Aalborg og en enkelt fra Randers på træningstur i Tyskland. Dette var en god
tur og super miljøtræning for hundene.
2011 var også året hvor jeg færdiggjorde min uddannelse som IRO instruktør.

Find Holger
I marts måned blev den lille dreng Holger væk, da han var på spejder tur i Hanbohus. Igen fik vi bekræftet at
politiet ikke ønsker at anvende redningshunde. Dvs. de ”menige” politifolk har ikke noget imod vores hjælp, men
det har cheferne. Holger blev jo som bekendt fundet dagen efter af en rytter.

Ny redningshundeuddannelse og ny ruin
Der er kommet ny hunderuin i Tinglev, og jeg tror alle har været spændt på hvordan den kom til at se ud. Da den
endnu ikke var helt færdig var der kun 2 figuranter til årets sidste redningshundeprøve/mønstring. 2011 var også
året hvor vi sagde farvel til rundering og spor som en del af pensum.
Der har været arbejdet længe på at ændre redningshundeuddannelsen, og den nye uddannelse er endnu ikke på
plads. Men lad os håbe at ændringerne er med til at vi får endnu bedre redningshunde i Danmark.
Det er mit ønske at Redningshunden Danmark kan være med til at give alle redningshundeførere og deres hunde en
masse gode oplevelser, også i årene fremover, samt at RDA kan være behjælpelig med, at vi får de bedst uddannede
hunde i verden. Det kan bestyrelsen selvfølgelig ikke klare alene, så en stor tak til alle dem som har hjulpet med til
at gøre vores arrangementer en succes. Jeg håber selvfølgelig også på opbakning og hjælp til fremtidige
arrangementer.
Jeg håber, at hvis I har gode ideer eller ønsker, at I kommer frem med dem, vi kan ikke lave arrangementer, som vi
ikke ved nogen godt kunne tænke sig.
Ida Bårris
Formand Redningshunden Danmark

- Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer.
3. Fremlæggelse af regnskab /v. kassereren
- Regnskabet godkendt med en enkelt kommentar omkring tilskud fra IRO.

Det er således at vi skal have min. 6 beståede prøver for at komme betragtning
mht. tilskud.
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4. Orientering om valg af bestyrelse /v. revisoren
4.a Gennemførelse af suppleringsvalg blandt de fremmødte valgbare
medlemmer (2. bestyrelsessuppleant)
Kasserer Helle Jensen på valg 2012
Medlem Torben Pedersen på valg 2012
Medlem Karina Pedersen på valg 2012
- Da der ikke har været nogen modkandidater opstillet, derfor vælges alle tre igen
til bestyrelsen for en 2-årig periode.
5. Valg af revisor
- Eneste opstillede kandidat er vores tidligere revisor, Michael Jensen, som
genvælges.
6. Fastsættelse af kontingent for 2013
- Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for der kommende år:
Aktive medlemmer 250,- passive medlemmer 100,- husstandsmedlemskab 400,Forslaget vedtages uden kommentar.
7. Forslag fra bestyrelsen:
Vedtægtsændring: § 4 – Generalforsamling
Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden for tidsrummet fra
1. januar til 1. maj.
Ændres til:
Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden for tidsrummet fra
2. januar til 1. juni.
Årsagen til bestyrelsens forslag er, at der de sidste år har været afholdt kursus
i maj måned og for at få flest mulige deltagere til generalforsamlingen, så er
den blevet afholdt i forbindelse med kurset. Det har medført at bestyrelsen har
indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for at få udskudt datoen.
8. Indkomne forslag
Der er 2 forslag fra Poul Erik Lange, Frederikssund
1. IRO prøve- program og dommervejledning som vedr. danske prøver skal
oversættes til dansk.
- Forslaget er fremsat da Poul Erik havde den opfattelse at formanden satte
spørgsmålstegn ved om RDA ville oversætte dommervejledningen. RDA vil
naturligvis tage sig af oversættelsen, så der fremover ikke bliver nogle
forviklinger.
2. invitation og dags-program skal også være på dansk.
- Enighed om at alt der sendes ud skal være på dansk – også. :-)
9. Eventuelt:
Ideer til fremtidige aktiviteter?
- Figurantkursus med fokus på det at være figurant
- Runderings kursus
Deadline for forslag til aktiviteter er den 1. juli 2012.

-

-

E - prøver? Egnethedsprøve – mindre krævende end A prøven
Her var der en lang snak om der var behov for at tilbyde en prøve som ikke er så
krævende.
En mente, at vi havde muligheder gennem beredskabets grunduddannelse.
IRO er dem der certificerer hunde mv. til Heavy teams – dem der sendes på
indsats i udlandet…
Der er en god ide at planlægge en E- prøve sammen med A og B prøverne.
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Aftalen blev at medlemmerne/ byerne melder tilbage til RDA/ bestyrelsen om de mener vi
skal bruge tid på at oversætte prøvereglerne for E – prøverne. Samt at byerne melder ind
med forslag til fremtidige aktiviteter i RDA.

Referat Marianne Kolind

