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Der var 16 fremmødte. 

Formanden bød velkommen og opfordrede til at OLE ”ORDSTYRER” igen i år tiltrådte ”sin post” 

Ole blev valgt og konstaterede at GF var lovligt indkaldt og gav derefter ordet tilbage til formanden og 

hendes beretning. 

Vi har haft gode resultater i året der gik. Det bedste der er hændt er at vi endeligt har fået vores eget 

klubhus. Vi har nu endelig fået den sidste ibrugtagningstilladelse og er meget glade. 

I løbet af året har vi haft 91 aktive medlemmer som har trænet 99 hunde.  

vi har gennemført 34 LP hold og19 AG hold. Vi har haft 7 hvalpe hold med 63 deltagere og langt de fleste er 

kommet videre til unghunde holdne. 

Derudover har vores aktivitetsudvalg stået for bl.a. hyde- og svømme arrangementer 

Vores hjemmeside bliver brugt flittigt og der har i årets løb være 9400 besøg på den.  

Instruktørerne har holdt sig opdateret ved at deltage i kurser og seminarer. 

Bl.a. Rundering, agilityhandling, specielle tricks til små hunde,2 ad gangen hundetræning, tricks, dog-

parkour, og et redningshundeseminar. 

 

2. Regnskab og budget. 

Sven uddelte regnskabet for 2014 og forklarede det. 

Vi har brug mange penge i år. De fleste er gået til vores nye klubhus. Heldigvis havde vi dem. De er sparet 

op over 15 år.  

Vi har ikke hørt fra kommunen endnu omkring om vi får tilskud i år. 

Renter fra vores høj forrentningskonto vil komme til udbetaling i 2016. 

Vi har brugt ligt fra denne konto til huset og har derfor måtte betale en dekort på 2000kr for at hæver 

pengene før tid. Dette finder vi acceptabelt. 

Spørgsmål: 

1. Hvad er retur til medlemmer? 

Sven:  Det er fortrydelses. Folk der har meldt sig til og ikke har mulighed for at deltage. 

2. Hvad er det bogført under diverse? 

Sven: Bl.a  TV indtægter fra AG i programmet VERSUS, indtægter i form at indbetaling fra HF70 – deres del 

af maskinleje til flytning af jord, klikker slag.  



Og af udgifter er der hundestolper, grill ting, leje af maskiner, forplejning og udgifter til instruktører der 

træning i andre klubber. 

3. Hvorfor er budgettet for uddannelse mindre i 2015 end i 2014 

Karina: fordi vi er i stor mangel på instruktører PT. 

4. Hvorfor er honoraret til instruktører så det samme i 2015 som i 2014 hvis der er færre instruktører? 

Karina: fordi vi håber på de kommer tilbage. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Indkomne forslag. 

Bestyrelsen havde fremlagt en forslag om ændring af teksten i vores vedtægter. Ole pointeret at dette 

forslag også var fremme på sidste GF og det blev vedtaget. Karina svaret jo, men vi fik det aldrig rettet til så 

derfor er det med igen. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget 

Planer på langt sigt: 

Karina fortalte at vi ønskede så lys på området således vi kunne afvikle hold hen over ugen i vinter halvåret  

Det det kunne være problematisk at få plads til alle hold lørdag formiddag. 

Det ønske blev diskuteret. 

Vi ønsker så også nye letvægts agilityredskaber og disse er med i budgettet for 2015. 

Jytte fortalte at hun havde lidt kontakter til salgssteder og det tager vi imod. 

Spørgsmål: 

Hvad bliver der gjort med mudderbadet lige inden for porten? 

Karina: Det er jo kommune der har vedligeholdelsen af området. Så vi kan ikke gøre så meget selv. 

Vi ønsker det bliver lagt stabilgrus på, det tror vi kan afhjælpe problemet. 

Der var flere meninger om det og problemet fik diskuteret. Vi fik nogen gode ideer og vil arbejde videre 

med dem. 

Status fra aktivitetsudvalget: 

Planerne fremad er at afviklet ringtræning i april, En foredrag om lydighed i marts. 

Derudover spørger mange om der kommer hundesvømning igen og det planægger vi igen til efteråret. 



Aktivitetsudvalget er meget modtagelige for ønsker til nye aktiviteter. 

 

5. valg af bestyrelse 

Næstformanden Michael og Bestyrelsesmedlem Ruth var begge på valg og modtog genvalg.  

Begge blev genvalgt. 

Kassereren Sven var også på valg men modtog ikke genvalg. Sven fortalte i korte træk var det indebar og 

”Bellas mor”  Jette Winther Sørensen stillede op til posten og blev enstemmigt valg til posten. 

Finn blev genvalgt til bilagskontrollant og Sten til bestyrelsessuppleant. 

Eventuelt, ordet er frit: 

Karina startede med at giver et forsinket 10 år medlemskabs krus til Jytte Klarskov. Tillykke 

Derefter livlig snak 

 

Afsluttende bemærkning: 

Tak for god ro og orden 

Tak for stort fremmøde 

OG stor tak og KLAPSALVER til vores afgåede kasserer Sven for et rigtigt godt arbejde . 

Formanden. 

 

Referent 22-01-2015 

Michael Varding-Hasse 

 

 


