DANSK
POLITIHUNDEFORENING

OMRÅDE-4
Odense den 27. Februar 2013.

Referat af Områdemøde/Generalforsamling
I Område 4 / Fynssammenslutningen
Afholdt den 26. Februar 2013.

1:

Valg af dirigent.
Jørn Christensen, OPH, blev foreslået og valgt.

2:

Valg af stemmetællere.
Helge Bachmann, OPH, og Tommy Madsen, OPH, blev valgt.
Der var 25 stemmeberettigede tilstede og 7 fuldmagter, i alt 32 stemmer.

3:

Områdeleder / Formand aflægger beretning.
Flemming Larsen aflagde beretning for 2012, hvorefter den blev sat til debat, der var ingen
kommentarer til beretningen, der herefter blev enstemmigt godkendt.
Beretning vedlagt som bilag.

4:

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Leif Hansen gennemgik det omdelte regnskab for 2012.
Valther Larsen, NPH, spurgte om økonomien for Langelandskurset 2012, og det store forbrug af
kørepenge i området.
Leif Hansen redegjorde for regnskabet for Langelandskurset, hvor der er 3100,00 kr. i
underskud.
Der har i 2012 været udbetalt mange kørepenge til DM deltagere i området, og derfor har
Fynssammenslutningens bestyrelse også besluttet at der ikke vil blive udbetalt kørepenge til DM
deltager fra 2013.
Regnskabet blev herefter godkendt.

5:

Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

6:

Valg.
1: Områderepræsentant.
Kristian Møller Madsen, OPH, genvalgt.
2: Suppleant for områderepræsentant.
Didde Riber, SPH, genvalgt.
3: Kasserer.
Leif Hansen, NPH, genvalgt.
Valg af revisorer.
Tommy Madsen, OPH, genvalgt.
Stig Dalsgaard, BPH, genvalgt.
Revisorsuppleant.
Kirsten Tværgaard, OPH, genvalgt.

7:

Eventuelt.
Jørn Christensen, OPH, syntes det er trist at Sandbjergseminaret er aflyst i 2013 på grund af
manglende tilmelding.
Flemming Larsen, FPH, er tilfreds med at alle konkurrencer i 2012 er afviklet uden problemer,
med gode arealer og fine placeringer.
Det er også positivt at område 4 snart starter dommeruddannelse op med 8 nye aspiranter.
Valther Larsen, NPH, spørger om der er planer om mønstring af øvelse 11 figuranter i 2013,
Flemming Larsen meddeler at det er der ikke.
Elinor Schmidt, OPH, mener det er en ide at få en figurantuddannelse på områdeplan, som der
tidligere har været.
Flemming Pedersen, NPH, mener det er en dårlig ide at inddrage kørepenge til DM deltagere.
Forslagene til det kommende repræsentantskabsmøde i DPH blev debatteret, et flertal på
områdemødet ønskede at forslaget vedrørende øvelse 10 blev vedtaget, så det vil deres valgte
sek.2 repræsentanter i område 4 derfor stemme ja til.
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