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                    Referat  

Fra generalforsamling i Dansk Kennel Klub kreds 8 Bornholm tirsdag d. 24. september 2019 kl. 19.00 i 

Hønsehuset, Hovedgårdsvejen 5, Nylars, 3720 Åkirkeby.  

 

 Valg af dirigent 

Simon Christensen blev valgt og kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet i HUNDEN. 

 Valg af stemmetællere 

Susanne Knudsen og Birgit Larssen blev valgt. 

 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed 

 

Formandens årsberetning v/Bettine Nordsejl 

Kære hundefolk, vi skal til det igen, årets generalforsamling.  

Der er ikke sket de store og revolutionære ting i kredsen, vi drifter som vi plejer og får ideer som vi 

plejer. Nogle af dem bliver ført ud i livet, andre parkeres til bedre tider og andre skrottes igen.  

Sidste år fik Mogens, vores revisor, og jeg storhedsvanvid og ville bygge vores egen hal på Østerlars 

stadion. Vi har summet en del om det i bestyrelsen og holdt møde med Mogens, men det syntes 

lidt uoverskueligt, og da vi så fik forhandlet en ny kontrakt om Hønsehuset på plads, så har det ikke 

første prioritet at bygge vores egen hal lige pt, så ideen er for nærværende parkeret. Men måske vi 

på et tidspunkt skal arbejde seriøst videre med den, det må tiden vise.  

Vi talte også om at lave en ny struktur, og involverede jer for at høre, hvad I syntes. I tog det ganske 

pænt, men vores klare opfattelse var også, at I egentlig ville være lige så tilfredse med bare at 

fortsætte som nu, så længe I fortsat får det I peger på.  Vi parkerede således også den ide indtil 

videre.  

Vi har for nærværende ikke gang i flere store ideer, men de skal nok komme, der ligger et par 

stykker på lur. En af dem er, at vi skal arrangere ”dirt” løb sammen med en af øens løbeklubber. 

Desværre har TIF ikke ressourcer til dette, men så forsøger vi Viking i stedet for.  Mere om det 

senere. Vores mangeårige tøjsponsor, Bornholms Elektromotor, har desværre trukket sig, men 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.234846559889733.54551.234846379889751&type=1
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mange tak for alt det vi har fået igennem årene. Det sender et godt signal at møde op i ens tøj, når 

vi skal til DM, så i år sørgede kredsen for at ekvipere DM holdet med T-shirt og trøje. 

Til årets repræsentantskabsmøde i DKK havde vi stillet et forslag om ny struktur i bestyrelsen, en 

struktur som bedre afspejler hundeverdenens sammensætning i dag, men det var der ikke mange 

som syntes var en god ide. Men jeg håber, at vi har fået sået et frø, som på et tidspunkt begynder 

at spire. 

Igen i år kommer Østerlars til at fylde en del i min beretning, det er stadig der det sker. Vores 

samarbejde med Østerlars Sport kører fortsat på skinner og vi er også stadig medlem af Multihuset, 

hvor vi for nylig deltog i deres aktivitetsdag, og viste lidt agility og rally. Tak til jer, som deltog i 

dette. Det er vigtigt at vise flaget en gang i mellem. Og apropos dette, så kunne jeg rigtig godt 

tænke mig, at vi fik et PR udvalg, som netop kunne være tovholder på at samle folk til at vise hvad 

DKK står for, når der afholdes dyrskue, frivillig fredag, m.m. Hvis nogle af jer har lyst til at være 

med, så meld jer under fanerne. I samme genre har vi haft kontakt til Brændegårdshaven for at 

spørge, om de vil være med til at lave et hunde arrangement hos dem, og det er de positive 

overfor. Det følger vi op på.  

Det var lige en afstikker fra Østerlars, tilbage igen. Til sidste års generalforsamling fortalte jeg, at 

Østerlars Stadion skulle nedlægges, men det er ikke sket endnu, så der bliver stadig klippet græs på 

hele arealet, hvilket vi nyder godt af, når vi både træner og holder stævner. Jeg nævnte også, at vi 

skulle have nye naboer, en bi gård til undervisning. De havde store planer og var nået langt, men 

der er ikke sket noget endnu. Ifølge vores kontakt i Østerlars Sport, så er projektet skrottet.  Øv for 

dem, men jeg tror ikke, at der er nogle af os, som er kede af at skulle undvære en bisværm som 

nabo.  Pladsen i vores skurvogn var ved at være lidt trang, og vi kunne ikke have alle vores 

forhindringer i den. Vi købte derfor en container, og fik den leveret. Den var ikke i helt så god stand 

som håbet, så den krævede et par kærlige hænder. Vi afholdt en arbejdsdag i Østerlars, og tusind 

tak til alle jer, som dukkede op. Der blev gjort container ren til den helt store guldmedalje, ryddet 

op i skurvogn, malet bord og bænkesæt og skurvogn og ikke mindst lavet hegn og låge. Alle 

knoklede og resultatet blev rigtig fint. Efterfølgende har Ole Riis lagt gulv i containeren og lavet 

hundebure i skurvognen, tusind tak til dig, vi er rigtig glade for resultatet. Ag udvalget tog en tørn 

med at lakere det nye gulv og male containeren, så vores område nu fremstår rigtig pænt.  

Containeren er taget i brug, og det fungerer rigtig godt. Hunde burene i skurvognen er også indviet, 

og det er rart for hundene, at de kan komme i ly for vind og vejr. Vi mangler stadig lidt finish, men 

det kommer.  

Stævner er vi rigtig gode til at afholde, både i ag, rally og LP, og i årets løb, har vi afholdt adskillige. 

Der ligger et stort stykke arbejde bag, men heldigvis har vi en god flok frivillige, som løfter denne 

opgave til UG. Tak til jer.  Vi har endnu til gode at afholde vores første nosework stævne, men det 

kan I høre mere om i beretningen fra næseudvalget.  

Vedr. stævner, så har DKK meldt ud, at de stopper med at arrangere rally og LP prøver, og har lagt 

dette ud til kredsene. Vi har naturligvis budt ind med flere prøver, og har fået grønt lys. Vi håber 
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meget på, at de prøver som er kvalifikationsgivende til DM og årets hund, bliver dobbeltprøver, så 

vi ikke skal rejse langt bare for en enkelt prøve. De prøver vi selv afholder er dobbeltprøver, det 

plejer at tiltrække et pænt deltager antal ovrefra.  

Annette Bonderup Olesen kunne i år fejre 25 års jubilæum med at træne hund, vi overraskede 

hende med et tillykke og en gavekurv til rallystævnet i Østerlars i sommers. Vi håber, at du tager 

25år mere, da du betyder så meget for kredsen.  

Fighter pokalen skal Connie Vinkel have. Da Connie fik sin Raina, og begyndte at træne lydighed, 

blev hun total grebet af det der hundetræning, og hun går nu så højt op i det, at hun og Raina vandt 

kredsmesterskaberne i LP1. Stort tillykke, du fortjener at få fighterpokalen.  

Tak pokalen skal Birgit Larsen have. Birgit har gået spor med Tarzan i mange år, og da Lone stod 

alene med hele sporafdelingen trådte Birgit til, og har nu overtaget den og sammen med Rene, står 

de nu for planlægning af sportræning, og hun har sagt ja til at tage uddannelsen som instruktør.  

Det er vi meget glade for.  

Kredsens uundværlige går i år til Laila Brom. Laila er AG instruktør, og hun er rigtig god til at holde 

overblik i ag udvalget og står for en del af det administrative, arrangerer kurser, ligesom hun gerne 

går forrest, når der skal planlægges aktiviteter. Hun har flere gange trådt til som hjælpetræner på 

hvalpehold, og er altid hjælpsom til stævner. Og så er hun god til at bage kage og laver de bedste 

romkugler, som vi alle nyder godt af. 

Inden I får lov til at spørge og kommentere, så kommer her min sædvanlige afskeds salut: Bornholm 

er stadig et godt sted at være hund!  

Kommentarer: Annette B Olesen spurgt til formålet med den ekstraordinære generalforsamling 

torsdag d. 7. februar 2019, som omhandlede forslag til vedtægtsændringer i henhold til ansøgning 

om godkendelse som folkeoplysende forening. En godkendelse af kredsen under 

folkeoplysningsloven vil gøre det nemmere for kredsen at få adgang til træningspladser og sikre at 

klubben kan opretholde disse adgange. Inden en endelig godkendelse står nu en del administrativt 

arbejde, bla. oprettelse at Medarbejdersignatur og e-Boks samt indhentelse af børneattester 

tilbage. 

 

Lydighedsudvalget v/Bettine Nordsejl 

Jeg har sagt det før, og nu gør jeg det igen, vi er trængte på instruktører. Pt. er vi kun Mathilde og 

jeg, som underviser hvalpe, unghunde og hverdagslydighed. Lisbeth er stoppet som Lp instruktør, 

øv, men tak for alt det du har gjort, heldigvis har vi dig stadig i kredsen og som tilmeldings 

koordinator. Maibrit holder pause, men heldigvis er Sten trådt til, så vi stadig kan tilbyde LP 

træning. Tak Sten, godt med en ven i nøden. Og Maibrit, vi glæder os til du kommer i gang igen. Der 

er dog måske lidt lys forude, for en af vores tidligere LP instruktører flytter tilbage til øen, og jeg 

håber på, at vi kan få hende tilbage i folden. Og så har vi kig på en mulig elev, som lige skal have lidt 

mere erfaring med egen hund.  
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Årets kredsmestre i lydighed 2018/2019 

LP1: Raina og Connie Vinkel 

LP2: Drama og Lisbeth Zacho som stand in for Susanne Knudsen. 

LP3: Kato og Sten Erik Rasmussen 

Champion: Cap og Sten Erik Rasmussen 

Stort tillykke til jer og jeres dygtige hunde.  

 

Årets hunde 2018 

Klasse 2: Sten Erik Rasmussen og Kato blev. nr. 2.  

Klasse 3: Annette B. Olesen og Askja blev nr. 3 

Klasse champion: Sten Erik Rasmussen og Cap blev nr. 3. 

 

DM 2018 

Sten og Kato vandt LP2. Hurraaaaa……  stort tillykke til jer. Desværre gik det ikke helt så godt i 2019, 

der fik vi ingen DM titler i lydighed med hjem. 

 

AG-udvalget v/Bettine Nordsejl 

Instruktørmæssigt er vi ok kørende pt. Jørgen holder pause, jeg glæder mig til, at han starter igen, 

for han er pt. den eneste færdiguddannede vi har, men vi har Susanne og Anja i gang med DKKs nye 

AG uddannelse, den er virkelig skruet godt sammen, så vi glæder os til en masse gode input fra de 

2. Laila og jeg tager af sted næste gang, den bliver udbudt. Vi har også fået hjælp af Annette og 

Ditte, som har stået for nogle selvtræningshold, tusind tak til jer. Så vi har generelt mange Ag hold i 

hver sæson. Begynderholdene svinger meget, sommetider er der ikke den store interesse for at 

lære verdens sjoveste hundesport, og andre gange ender vi med et stort hold. Vi oplever desværre 

jævnligt, at der ikke er så mange som bliver hængende, men det gør sig generelt gældende i alle 

vores discipliner, der er ikke så mange, som ender med at blive lige så hundetossede som os, der 

sidder her i dag.  Hvordan vi lige får dem fanget, ved jeg ikke. Hvordan får vi gjort det mere 

attraktivt at gå til hund med sin hund? Gode ideer modtages på den front. 

Vi var så heldige at Sydbank syntes at de ville forære os 20.000 kr. til et elektronisk 

tidtagningsanlæg. Det har vi ønsket os i mange år, og endelig lykkedes det. Gaven blev overrakt til 

mig på Sydbanks årsmøde i Åkirkebyhallerne, og jeg takkede mange gange på vegne af os alle. Tak 

til Aase, fordi du søgte Sydbank og tak til Aase og Margit for indkøb og indkøring. Det tjører bare! 

Bornholm har været ude og vise flaget til store konkurrencer: Vi var repræsenteret ved EM, hvor 

Vivian Nielsen sammen med Acha og Chai drog til Holland for at deltage i verdens varmeste EM. 

Medaljer blev det dog ikke til. DM 2018: Aase med Laphroig, Ditte med Pepsi og Vivian Nielsen 

deltog, men fik ingen metal med hjem. DM 2019: Ditte og Kimmie deltog, og Kimmie blev nr. 2 

sammen med China i juniorklassen. Flot løbet, stort tillykke. Kredsmesterskaberne 2018 blev 

afholdt i maj måned og dem for 2019 afholdt i september måned, så ingen faldt inden for 

beretningsperioden.  



 

5 

 

Rally-udvalget v/Ane Andersen 

Der har i 2018-2019 løbende været hold både med undervisning og selvtræning, alle hold har der 

været god tilslutning til og der er kommet flere helt nye deltagere til. 

Rallydysten har været afholdt hver kvartal, det er rigtige hyggelige aftener med pæn tilslutning. 

Også her har vi fået lokket nogle af de nye til at deltage. 

August var der DM i Vejen, rigtige mange Bornholmere var udtaget og tog afsted. Kimmie blev 

Danmarksmester i junior med Embla. Ane og Aqua fik sølv i ekspertklassen. 

November var der finale i årets hund i Herning, her var der også en flok Bornholmere, der var 

kvalificeret. Kimmie vandt juniorklassen med Wupti, i begynderklassen fik Marianne Magnusson en 

7. plads og Ditte med Viggo en 9. plads. I øvet-klassen deltog Jørn og Gaido samt Margit med 

Pepper, de blev henholdsvis nr.  4 og nr. 9. I ekspertklassen dominerede Bornholm helt, da Ditte 

vandt med Wupti, Ane og Aqua fik sølv, Ditte og Gambler tog bronze og Annette og Askja blev nr. 5. 

I championklassen fik Annette og Embla sølv, Ditte og Pepsi en 4. plads og Jette og China en 10. 

plads. Stort tillykke til jer alle. Det er virkeligt flot der var så mange kvalificeret. 

I december holdt kredsen et 1- dags stævne med Annette Dalgård som dommer med god 

deltagelse. 

I marts var der en stævneweekend, der talte til årets hund, hvorfor mange havde taget turen over 

til os. I forbindelse med stævnet holdt Paul Lysholdt et kort oplæg omkring Nordisk mesterskab, 

som er helt nyt og for første gang skal afholdes i efteråret 2019.  

Landsholdet et netop udtaget og Bornholm er igen med, da Annette og Ditte er udtaget – STORT 

TILLYKKE  

I juli havde vi lokket Lone Sommer en tur til øen til et 1-dags stævne, det var en varm men en rigtig 

hyggelig dag. 

Hele året er der flere af vores dygtige rallyfører og deres hunde, der har rejst rundt i landet til 

stævner, og de kommer næsten altid hjem med nogle rigtige flotte resultater. 

Rally-udvalget har været så heldige, at Randi Anker har sagt ja til at hjælpe med selvtræning, tak!    

Kommentarer: Annette B Olesen nævnte, at Ditte og Wupti også er udtaget som 1. reserve på 

landsholdet og at kredsen dermed har sat sig på 3 ud af 6 landsholdsplader – det er virkelig flot!  

 

Nose Work udvalget v/Hanne Nielsen 

Nose Work er fortsat en populær aktivitet i Denmark og de første hunde er klar til klasse 3. Den 

første bornholmer har også haft sin konkurrence debut – dog i klasse 1 – og klarede sig rigtig godt. 

Bornholm har endnu ikke været vært ved en Nose Work konkurrence, men der arbejdes på det. 

Mathilde tager i praktik i efteråret ved nogle Nose Work konkurrencer ovre, for at få erfaringer som 

kan bruges ved et bornholmsk stævne i sommeren/efteråret 2020. 

På træningsfronten er der også god aktivitet. Der har været 5 hold i 2019 inklusiv det 

igangværende. Alle hold har været fyldt og de ”gamle Nose Work’ere” har været rigtig gode til at 

tage imod ny udøvere. Også uden for træningen er der et godt sammenhold som blandt andet 

indbefatter møde uden for holdregi, hvor der trænes og nørdes på den gode måde. Der er fortsat 

rigtig god opbakning fra virksomhedsejere rundt omkring. En stor tak skal lyde til Almeborg og Vej 
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og Park for at stille spændende træningsfaciliteter til rådighed. Uden sådan velvillighed ville det 

være meget svært at træne Nose Work.  

 

Sporudvalget v/Birgit Larssen 

Lone, Rene og Birgit startede op i foråret med et begynderhold m 5-6 deltagere. Herefter måtte 

Lone trække sig fra udvalget, så Rene og Birgit havde et fortsætterhold, hvor alle de gamle sporfolk 

deltog. Der er oprettet et nyt begynderhold efter sommeren med deltagelse af hunde fra foråret 

begynderhold plus to nye hvalpe, som det bliver spændende at følge. 

 

Hund og Motion v/Erik Malmkvist 

Hund og Motion går stille og roligt, der bliver gået nogle fantastiske ture, steder hvor man normalt 

ikke kommer. I løbet af året kommer deltagere med forslag til ture, som så kan medtages i næste 

års program. Det overvejes, hvordan vi får flere til at deltage på disse skønne ture. 

Kommentarer: Annette B Olesen opfordrede alle til at deltage bare en gang i mellem. 

 

Haludvalget v/Lynette Frederiksen 

Der var 35 medlemmer i sæsonen 2018-19, pt. er der tilmeldt 14 til vinteren 2019-20. Kontrakten 

på hønsehuset er blevet fornyet og gælder de kommende 5 år. Vi havde problemer med 

rengøringshjælpen i 2018 og de blev opsagt, da de ikke gjorde rent i hele hallen. Herefter overtog 

nogle medlemmer af hønsehuset rengøringen. Vi håber, at der er medlemmer som igen vil tage en 

tørn, da der ikke er fundet en ny rengøringshjælp.  

Der har været godt booket med undervisning, stævner, m.m. i hallen. 

Vi har fået længere tagrende og nedløbsrør og der er kommet håndtag ind til hallen så døren kan 

lukkes. Der er planlagt flere skærver i løbegården, Steen Erik har bestilt dem. Der er også ryddet 

ukrudt i sommer, men det er vokset op igen. Der var i september aflæsset en stor jord bunke 

modsat vores parkering. Jordbunken er nu fjernet så der kan parkeres igen.  

Kommentarer: Sten-Erik Rasmussen tilbød at afholde endnu et hjertestarterkursus for medlemmer 

af Hønsehuset. Sten-Erik opfordrede alle til at skaffe nye sponsorer til bannere i Hønsehuset. Et 

banner kan fås fra 1000 kr./år. Sten-Erik forslog, at der opsættes kasser til udstyr og materialer i 

stedet for det nuværende bord inde i hallen.  

Der blev spurgt til vedligeholdelse af løbegården som i år har været meget plaget af flerårigt 

ukrudt. Vi vil gerne undgå at sprøjte og ukrudtet er blevet manuelt i sommers. Bettine har forsøgt 

at afdække med presenninger, desværre uden held, så der må endnu en gang manuel hakning til, 

inden der kan lægges nye skærver. 

 

 Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af 

ansvarsfrihed (decharge) v/Erik Malmkvist, kasserer 

Regnskabet viser fin aktivitet i alle afdelinger undtagen skue/udstilling, som har ligget stille i 

regnskabsåret. Alle aktiviteter har leveret overskud. Der har været nogle større investeringer, 

blandt andet et tidstagningsudstyr, her skal rettes en tak til Sydbank, for det store sponsorat. 
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Revisoren har gennemgået regnskabet, og har fundet bilag og regnskab i orden og foreningens 

økonomi for sund. Dog skal huslejestigning for Hønsehus holdes under observation.  

Kommentarer: Generalforsamlingen godkendte årets regnskab. 

 

 Indkomne forslag 

Ingen 

 

 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: 

 Bettine Nordsejl villig til genvalg 

 Hanne Nielsen  ikke villig til genvalg 

 Ane Andersen  villig til genvalg 

Følgende suppleanter var på valg: 

 Gitte Andersen villig til genvalg 

 Randi Anker  villig til genvalg 

 

Bestyrelsen foreslog Connie Vinkel som nyt bestyrelsesmedlem. Generalforsamlingen havde ikke 

andre forslag. Bettine, Ane, Connie, Gitte og Randi blev valgt. 

 

 Valg af revisor og revisorsuppleant 

 

 Mogens Holm Jensen villig til genvalg 

 Jørn Andersen  villig til genvalg 

 

Generalforsamlingen havde ikke andre forslag. Mogens blev valgt som revisor og Jørn blev valgt 

som revisorsuppleant. 

 

 Evt. 

Annette B Olsen fortalt, at kredsen har ansøgt om og fået godkendt flere prøver i stævnesæsonen 

2019/2020. Der bliver således et dobbelt lydighedsstævne i pinsen med udtagelse til både DM og 

ÅH. Rally har fået godkendt 2 dobbeltprøver med udtagelse til DM og ÅH. 

 

Simon Christensen fortalte, at der i august var deltagelse af ca. 4500 hunde fra 17 forskellige lande 

på Bornholmsudstillingen og arrangementet dermed er blevet så populært, at max. er ved at være 

nået i forhold til deltagerantallet. Han nævnte også, at alle dommere altid har 

Bornholmsudstillingen som 1. prioritet, fordi der er en helt speciel atmosfære herovre. Annette B 

Olesen nævnte i samme forbindelse, at kredsen har valgt at flytte de traditionelle LP-prøver fra 

udstillingen, da det er rigtig svært at for deltagerne at finde overnatning i udstillingsweekenden. 
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Annette fortalte, at kredsen har foldere med beskrivelse af kredsens aktiviteter og folder til 

potentielle sponsorer og at alle er velkomne til få disse foldere til uddeling til interesserede. 

 

Sten-Erik Rasmussen foreslog, at vi arrangerede en aktivitetsdag, hvor alle kredsens aktiviteter 

kunne præsenteres på skift. Simon Christensen tilføjede, at man kunne afholde aktivitetsdagen på 

travbanen i foråret. 

 

Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen for god ro og orden. Sten-Erik takkede for god 

kage!  

 

 

Muleby d. 1/10 2019. Margit Asmild, Sekretær. 


