
AMAGERLANDS AGILITY OG LYDIGHEDSCENTER   

Referat fra Generalforsamlingen 16.januar 2014 

Til stede var: 

Bestyrelsen: Sven, Mona, Karina, Finn, Steen og Ruth  

Vi manglede: Michael 

Instruktørerne: Line, Stine, Mette A, Karin og Anja 

Vi manglede: Emily og Mette S 

Medlemmer: Annette (Mickey), Carsten (Luna) og Pia (Kira) 

1) Line blev valgt som ordstyrer. Hun startede med at konstaterer, at GF var lovligt indkaldt og gav derefter 

ordet til formanden. 

2) Formandens beretning: 

Der var ved årsskiftet 90 medlemmer i klubben 

Der er afholdt 6 hvalpe hold i 2013. 20. dec. toppende med antal besøgende på hjemmesiden med 130. 

Booking via hjemmesiden er et nyt forsøg og blev besluttet på et instruktørmøde i efteråret for at tilgodese 

ønsker fra instruktørne. Det var svært for mange at afholde 14 træningsgange, og nogen havde også et 

ønske om at tilbyde andet end agility og lydighed. Indtil videre ser det ud til at være en succes, og 2014 vil 

være en prøve periode. 

Uddannelse af instruktørne plejer at være en stor post, men i 2013 har det ikke været muligt at bruge det 

nødvendige beløb for at få fuldt tilskud fra kommunen. Det er der flere årsager til, men der er i stedet brugt 

rigtig mange ressourser på at få vores plads og hus til denne. 

Vi har fået godkendt og købt vores lille røde hus, det har været en lang og meget sej kamp, at få dette på 

plads.  

Beretningen blev godkendt. 

3) Regnskabet 

Sven fik ordet som klubbens kasserer. Han havde delt regnskabet ud og gennemgik det. 

Posten over lydighedsudstyr dækker over indkøb af container, reoler og vogne til lydighedsudstyret. 

Der er ikke, som budgeteret brugt penge på et klub hus i 2013, men denne post overføres til 2014. Vi håber 

meget at have et hus stående i det tidlige forår 2014. 

Da vi ikke længere lejer riderhallen til agility er denne post forsvundet i 2014 

Regnskabet blev godkendt og Sven fik stor ros for sit arbejde med tallene. 

3) Indkomne forslag. 

a.Bestyrelsen foreslår ændring af §5 i vedtægterne 

§5. KONTINGENT:  



Medlemskontingentet fastsættes ved den årlige ordinære generalforsamling og opkræves halvårligt forud. 

Træningsgebyret fastsættes af bestyrelsen og opkræves ligeledes halvårligt forud. Bestyrelsen kan beslutte, 

at medlemmer, der gør et stykke arbejde for foreningen, er kontingent- og/eller gebyrfrie. 

 

Foreslås ændret til: 

§5. KONTINGENT:  

Medlemskontingentet er indeholdt i træningsgebyret. Træningsgebyret fastsættes af bestyrelsen og 

opkræves forud. Bestyrelsen kan beslutte, at medlemmer, der gør et stykke arbejde for foreningen, er 

kontingent- og/eller gebyrfrie.5) Planer på længere sigt. 

Ændringen blev enstemmigt vedtaget. 

4.Nye planer på kort og lang sigt. 

Med vores nye koncept og tilbud om træning, vil alle ikke slutte træning på samme tid sommer og vinter. 

Det skal ikke forhindre os i at holde noget festivas, vi vil bare ikke længere kalde det afslutning. Vi vil 

overvåge det nye koncept og se hvilke hold, der er størst interesse omkring og prøve at lave det vores 

elever ønsker. 

Annette spurgte, om der igen i år vil være Pokal turnering med TAK og de andre klubber i agility. 

Ja, det er planen, dog vil konceptet blive ændret så Pokal turneringen afholdes i foråret på en dag og 

afsluttes denne dag. Der vil så blive en dag i efteråret, hvor vi laver en individuel konkurrence i AAL for de 

samme klubber, hvor begyndere også vil kunne stille op. Datoerne kommer snarest på hjemmesiden. 

Hvad med klubmesterskaberne, hvornår kommer de til at ligge? Vi vil arbejde på at få dem afviklet i juni 

måned i 2014 både for agility og lydighed. 

5.Valg samt konstituering. 

a.Ifølge vedtægterne er formanden og et bestyrelsesmedlem på valg i lige år. Mona Meier og Karina Bay 

modtager genvalg 

b.Der skal desuden hvert år vælges en bilagskontrollant (Finn Meier modtager genvalg), og en 

bestyrelsessuppleant (Steen Henriksen modtager genvalg) 

Alle som var på valg, blev genvalgt. 

Evt. 

Pia havde et ønske til de nye tilmeldinger, om at det var muligt at se tidspunkterne for, hvornår kurser er, 

da det ellers er svært at tilmelde sig flere ting. 

Instruktørne fik ros og specielt det første kursus i år, som var en aften ,hvor man lærte at knytte sit eget 

træktov, viste sig at være en stor succes. 

Karina takkede for god ro og orden og sagde tak for i aften. 


