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25.01.14

Referat ordinær generalforsamling onsdag den 22.01.14 kl. 19.00 i
klubhuset
1. Valg af dirigent
Erik Hansen blev valgt som dirigent. Generalforsamling blev godkendt som
lovlig varslet.
2. Formandens beretning
Formandens beretning er i år sendt ud i skriftlig form. Formandens
mundtlige beretning er vedhæftet. Formandens beretning blev godkendt.
Heidi Frölich modtog en gave for sit arbejde med klubbens hjemmeside.
Til ønsket om en hvalpe-træningsbane i klubben, blev det foreslået at skele
til DcH Herning og få inspiration fra deres bane.
Der var et forslag til en sponsor-”murstens” væg, samt at sponsorer også
skal tilbydes at komme på hjemmesiden.
3. Kasseren aflægger regnskab
Klubben er kommet ud af 2013 med et overskud på 12.039 kr. Dette
skyldes bl.a. flere medlemmer end i 2012 samt færre udgifter til
aspirantuddannelse. Regnskabet blev godkendt.
Kommentarer: Der blev udtrykt et ønske om at have fokus på
kursus/efteruddannelse af trænere i 2014. Dette er blevet givet videre til
Trænerudvalget.
4. Fastsættelse af kontingent 2014.
Dette punkt springes over da kontingent blev fastsat i 2013.
5. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag. Dirigenten foreslår en tilretning af § 9: Bestyrelsen

består af formand, kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer. Dette forslag blev
vedtaget.
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6. Valg af formand (ikke aktuelt i 2014)
7. Valg af kasserer
Anne Nedergaard ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Maja Hansen til kassererposten.
Maja blev valgt som kasserer.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Berit Dahl genopstiller ikke.
Marianne Teglborg tager imod genvalg. Marianne blev valgt
Bestyrelsen foreslår Gitte Fly som bestyrelsesmedlem. Gitte blev valgt.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
1. suppleant: Louise Lynggaard blev valgt
2. suppleant: Merete Kristensen blev valgt
10.

Valg af 2 revisorer.

Henrik Testmann ønsker ikke genvalg.
Mette Nielsen tager imod genvalg. Mette blev valgt
Anne Nedergaard blev valgt.
11.

Valg af 1 revisorsuppleant.

Heidi Frölich blev valgt som revisorsuppleant.
12.

Eventuelt

Tak til Berit og Anne for deres tid i bestyrelsen. Tak til Hans Henrik for de gange
han har hjulpet til som revisor.
Marianne Teglborg ville gerne understrege at hun synes det er en dejlig klub at
komme i, og at hun er stolt af alle de hundeførere som repræsenterer klubben. Vil
gerne slå et slag for at vi bevarer den gode ånd og alle hjælper til.
Heidi Frolich foreslår at vi kunne arrangere ”kollektiv” rengøring, hvor
hundeførerne kunne hjælpe til med mindre rengøringsopgaver.
Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten for den
kompetente ledelse af generalforsamlingen. Generalforsamlingen blev ophævet.

Venlig hilsen Bestyrelsen
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Formandens mundtlige beretning 2013
Bestyrelsen startede efter generalforsamlingen i januar 2013 med en ny formand samt tre nye
bestyrelsesmedlemmer. Som formand har jeg ofte gjort brug af den altid beredvillige hjælp fra
Maja, Liv og Anne, som har måttet svare på mange underlige spørgsmål. Jeg har rigeligt brugt min
ration af ”det ved jeg ikke – endnu” i årets løb.
Marianne, Niels og Berit har været en værdifuld tilføjelse til bestyrelsen, og er alle gået på med
krum hals.
Jeg vil også gerne rette en tak til de tidligere bestyrelser, der sammen med trænergruppen har
lavet det forarbejde, vi nu arbejder på at videreføre: Der blev i 2009 lavet udkast til en ”Vision og
strategi”, hvor der blev skitseret mål og delmål, som gør, at det er nemmere at arbejde fremad
mod noget konkret. De udvalg, der blev dannet tidligere, gør at klubben har mange strenge at
spille på, og bestyrelsen har udvalgene at sparre med.
Hvad arbejder bestyrelsen med?
I det hele taget arbejder vi på at få sat de ting på papir, som er vores uformelle retningslinjer, og
som kendetegner vores klubkultur – udover de ting, der allerede er beskrevet i ”Vision og strategi”
og vores retningslinjer for træning og Den Røde Tråd. Det gør det ulig lettere for nye
bestyrelsesmedlemmer og trænere at have dette at støtte sig til.
I forbindelse med nyt design af hjemmesiden er der også dukket spørgsmålet om vores
klubhistorie op; det skal jo ikke gå mange år, før noget af vores historie forsvinder sammen med
”gamle” trænere og medlemmer. Det ville især være godt at have nogle fotografier fra den første
tid, så man kan følge udviklingen fra dengang til nu.
Det er vigtigt, at vi får delt den store erfaringsmasse, der ligger i trænergruppen, og det gør vi
bedst ved at give mulighed for, at alle, der har lyst, kommer til orde, og at vi lærer af hinanden.
Trænerudvalget arbejder på at lave aftner med vidensdeling og gensidig inspiration for trænere og
aspiranter.
Mie (vores beregner) har også velvilligt tilbudt at give et kursus i beregnerprogrammerne, så flere
har mulighed for at sætte sig ind i det.
Bestyrelsen har fået sat en gavepolitik på papir, så det er lettere at holde styr på, under hvilke
omstændigheder, vi gerne vil give en gave. Vi vil gerne give rigtigt mange gaver, for der er så
meget at værdsætte, men desværre er vi også nødt til at tænke fremad i økonomien, da vi bor til
leje med et døgns opsigelse.
Vi arbejder også på at få sat et kursusbudget sammen, så vi får formuleret, i hvilke tilfælde og med
hvilket beløb, vi kan bevillige kurser og andre aktiviteter.
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Vi tænker desuden på at få sat et udhængsskab op med informationer og indbydelser, eventuelt
ved indgangen til træningspladsen.
Og vi planlægger at lave nogle kundeaftner hos forskellige forretninger eller virksomheder.
Desuden har jeg et ønske om at vi kan få etableret en hvalpebane eller aktivitetsbane med
forskellige udfordringer – skiftende underlag, bevægeligt underlag, balancebom, træstammer,
hængebro, stiger og forskelligt andet. Som sædvanligt er bestyrelsen helt med på dette; vi har blot
ikke haft tid til at gå i gang endnu. Alle, der har lyst til at bidrage, er meget velkomne, når vi går i
gang med planlægningen.
Placeringen skulle gerne være i nærheden af klubhuset, så vi både får en aktivitetsbane og
samtidigt får trukket vores medlemmer ned i nærheden af klubhuset, så de måske også får lyst til
at komme indenfor i større omfang end nu.
Bestyrelsen arbejder også på at lave nogle flere sponsoraftaler og fondsansøgninger. Og eventuelt
fællesindkøb, når der er nogle gode tilbud.
Vi har ikke holdt en sommerfest i 2013; da trænerne er kede af at undvære den mulighed for at
være sammen ”på tværs”, og da vi som bestyrelsen også gerne vil være med til at styrke det
sociale samvær, vil vi tage det op igen i 2014 på en eller anden vis. Vi vil også lave et arrangement
for vores hjælpere, så vi på den måde kan påskønne deres indsats i den forløbne tid.
Vi vil drage rundt til holdene i løbet af foråret med en hjælperliste, hvor vi mere aktivt vil sørge for
at få spurgt: Vi har disse konkrete opgaver – hvornår kan DU hjælpe?
Apropos hjælpere – Hedi Frölich var webmaster for vores hjemmeside indtil 2013. Hun har gjort et
stort og til tider slidsomt arbejde med denne, og vi vil gerne i vise vores påskønnelse af dette med
en gave.
En særlig tak for indsatsen til Anne og Berit, som ikke genopstiller til bestyrelsen. Og til Hans
Henrik Testmann og Kaj Andreasen for deres indsats dels som revisor og dels som suppleant til
bestyrelsen.
Karen Bentsen
Formand
Januar 2014

