Referat generalforsamling Dansk Politihundeforening Område
4, sektion 2, afholdt 22. Juni 2021 i OPHs klubhus
Der var mødt 13 stemmeberettigede medlemmer fra foreningerne: OPH, FPH og NPH
Områdeleder Flemming Pedersen bød velkommen. Der blev holdt et minuts stilhed for at mindes
de medlemmer, der er gået bort i det forløbne år
Punkt 1: Valg af dirigent
Henning Jensen, NPH, foreslået og valgt
Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gennemgik dagsorden, som blev
godkendt
Punkt 2: Valg af stemmetællere: a yst
Punkt 3: Områdeleder/formand a ægger beretning for 2020
Året startede med Dommervedligeholdelseskursus, hvor der var pæn deltagelse , herefter
Repræsentantskabsmøde
Kort tid efter dette lukkede COVID-19 foreningslivet i nogle måneder, hvorfor Fynsmesterskab og
Oprykningskonkurrencerne blev a yst. I juni afholdt NPH Unghundekonkurrence med 5 deltagere.
Det gav 2 hele og 1 halv oprykning
Udtagelseskonkurrencerne blev afholdt af SPH: 2 deltog i Krim.kl. 1 k en halv oprykning og
kvali cerede sig til DM. 4 deltog i Patr.kl. 2 k hele oprykninger og 1 k en halv. De 3 kvali cerede
sig til DM
DM blev afholdt af Silkeborg PH. P.g.a COVID-19 skete det uden sektionsmøder og fællesspisning/
fester. Klaus Malmos OPH k en 3. plads i Patruljeklassen
Unghundekonurrence 1. Nov. afholdtes af NPH med 4 deltagere. 1 k en hel oprykning og 1 k en
halv oprykning. Kort efter lukkede foreningslivet igen på grund af COVID-19
Beretningen enstemmigt godkendt
Punkt 4: Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2020
Poul Vinther gennemgik de enkelte punkter på regnskabet . Årets resultat: et plus på 3.148,45 kr.
Kassebeholdning ved årets udgang: 93.335,79 kr
Regnskabet enstemmigt godkendt
Punkt. 5: Indkomne forslag: Ingen forslag
Punkt 6: Valg af bestyrelse og revisorer
Områderepræsentant Helge Bachmann genvalgt for 2 år
Kasserer Poul Vinther genvalgt for 1 år
Suppleant for Områderepræsentant Annemarie Eriksen genvalgt for 1 år
Revisorer Henning Jensen og Villy Skaarup genvalgt for 1 år
Lena Jørgensen valgt som Revisorsuppleant for 1 år
Punkt 7: Eventuelt
Lena Jørgensen spurgte ind til om noget af foreningens formue skal bruges til bestemt formål.
Flemming Pedersen svarede, at der p.t. ikke er konkrete planer. Evt. forslag kan drøftes på
formandsmøde
Flemming orienterede om vores problem med manglende dommere i området
Helge Bachmann orienterede fra det nyligt afholdte Repræsentantskabsmøde. Bl.a. forslag på
tegnebrættet fra Hovedbestyrelsen til ændringer af konkurrenceprogrammet vedr. færre point på
springet, markering af genstande på gerningssted, udformning af omspor og indførelse af afståelse
fra stop. Forslag fremkommer formentlig til Repræsentantskabsmøde 2022
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Forsamlingen afsluttede mødet med at udbringe et leve for Dansk Politihundeforening .

