
Referat fra generalforsamlingen 19.januar 2016  

 

Antal fremmødte 16. stk. fordelt på bestyrelse, instruktører og et enkelt menigt medlem 

 

1. Valg af dirigent 

Karin blev valg og bød velkommen. Hun fastslog af GF var rettidigt indkaldt og gav ordret videre til 

formanden. 

 

2. Karina berettede: 

Vi har i 2015 havde gennemført 54 kurser i foreningen med i alt 354 lektioner. Dette var meget 

tilfredsstillende. 

Vi har 3 nye instruktørelever under uddannelse, Johannes, Annette og Gitte. Det kommer til at tage 

lidt længere tid end det plejer pga. DGI’s udbud af grunduddannelser. 

De 3 har alle stor erfaring fra klubben og er derfor nu allerede startet op med lidt undervisning. 

I 2015 var mange af foreningens instruktører på kurser og bidrog med at bringe ny viden med hjem 

til klubben til gavn for vores elever. 

 

Der var ingen spørgsmål til beretningen. 

 

3. Kassereren Jette delte derefter årsregnskabet ud og gennemgik det. Derefter blev budgettet for 

2016 gennemgået. 

Anja stillede spørgsmål om hvorfor honorarerne ikke var steget nu da vi havde nye elever. 

Formanden svarede at der var en stigning på 4000 kr. så det var kalkuleret ind 

Mette A spurgte om nu da vi havde brugt så meget på uddannelse, hvorfor fik vi s ikke et større 

tilskud fra kommunen? 

Jette svarede at tilskuddet var beregnet ud fra det forudgående år. (2014) 

Mette A spurgte ind til hvor man kunne se udgiften til huset drift. Kaffe, småkager ect. 

Jette svarede at det gik under diverse posten. 

Regnskabet blev godkendt med en klapsalve. 

Jette nævnet derefter af hjemmesiden flittigt er blevet brugt. 

I 2015 blev den besøgt 8389 gange hvilket svarer til 699 gange pr. måned. 

 

4. Behandling af indkomne forslag.  Det var hurtigt overstået da der ikke var nogen 

 

5. Nye planer på kort og lang sigt. 

Karina fortalte at vi selvfølgelig skulle have færdig uddannet vores instruktørelever. 

Derefter var der ideen om lys på pladsen. Dette var dog afhængig af interessen hos vores 

instruktører om at undervise på de mørke aftener. Var interessen der kunne der etableres lys på 

vores klubhus der ville oplyse pladsen foran. 

En kort plan var at vi skulle købe en sneskovl. Mona meldte sig som indkøber. 

Jette havde et spørgsmål ang. vores ”smat” problem ved indgangen. 



Karina fortalte at det var kommunen der skulle løse det. 

Mette spurgte hvad der skulle ske med den udgravede løbebane. 

Sven fortalte at arbejdet var stoppet i efteråret da kommunen biler kørte fast på plænen. Han 

forventede de startede igen i foråret. 

Mette spurgte og vi ikke kunne få lave lågen ved indgangen. 

Mona tilbød at kontakte kommunen om de 3 ting. 

 

6. Valg  

Formanden var på valg og ønskede egentligt at en anden overtog. Der var ingen villige tilstede 

og efter en tænkepause Stillede Karina op igen for 2 år. Hun ønskede dog at der næste gang var en 

der ville afløse hende. 

Bestyrelsesmedlem Mona blev genvalg 

Bilags kontrollanten Finn blev genvalgt 

Bestyrelses suppleanten Steen blev genvalgt 

 

7. Eventuelt. 

 

Mette a ville vide hvem der overtog hendes pligter som musefældetømmer når hun var på ferie og 

det gjorde Johannes. 

Karina ville vasker viskestykker hvis det bliver nødvendigt. 

 

Mona stillede spørgsmålet om  vi ikke skulle tillade tæver i løbetid på træningspladsen. 

Der blev luftet både for og imod udsagn. 

Der blev enighed om at alle skulle tænke for og imod argumenter og så ville vi tage det op på næste 

instruktørmøde og stemme om det. 

Anja ville gerne hører medlemmernes udsagn. Hun ønskede at oprette en ny  Facebook  gruppe 

KUN for medlemmer så man stille spørgsmålet der. Ingen havde noget imod det 

 

Karina opfordrede alle instruktører til at få deres instruktørprofil opdateret på hjemmesiden 

 

Jette ville gerne oprette en fil hvor alle medlemmers info stod i og evt. hænge den op i klubhuset. 

Der blev talt for og imod dette emne. 

 

Johannes spurgte ind til hvorfor en Eng. Bulldog ikke kunne træne hos os. 

Karina svarede at vi havde en regel om, at alle hunde der på et tidspunkt i racens udvikling var 

blevet  avlet til kamp mod dyr eller mennesker ikke kunne deltage i vores undervisning. 

 

Generalforsamlingen sluttede. 

 

Referent  21.januar 2016  

Michael 


