Referat Generalforsamling 31. jauar 2017
Antal fremmødte: i alt 17 personer
1. Valg af dirigent.
Traditionen tro blev Steen valgt som dirigent. Han konstaterede af indkaldelsen var i orden og gav
ordet videre til formanden.
2. Formandens beretning.
I 2016 skete der både gode og mindre gode ting. Vi fik 3 nye dygtige instruktører og 2 gamle
instruktører gik på orlov.
Vi fik lys op på vores hus til aftentræning og det er en succes. Vi har kør aftenhold både onsdage og
torsdage i denne sæson.
Vi fik solgt alle vores AG forhindringer og venter nu på nye.
Af aktiviteter i 2016 kan vi nævne et BAT-foredrag, en dag med ringtræning og en udefra kommende
instruktør til undervisning som vi har fået god inspiration af.
Der var ingen bemærkninger til beretningen og ordet gik videre til kassereren:
3. Kassereren fremlage regnskabet
Årsregnskabet blev delt rundt og Jette gennemgik det punkt for punkt.
Regnskabet blev godkendt
4. Indkomne forslag
Der var ikke nogen forslag
5. Nye planer og kort og lang sigt
Som tidligere nævnt afventer vi vores nye AG forhindringer som nu bliver letvægt.
Aktivitet udvalget er reduceret med 2 personer som nu indgår i instruktør staben.
Derfor sættes aktivitets udvalget pt. I bero
6. Valg
Der var valg af næstformand, 1 bestyrelses medlem, kassereren og bilags kontrollant og bestyrelses
suppleant.
Næstformanden Michael ønskede ikke genvalg da han holder orlov. Han var af den overbevisning at
det bør være ktive medlemmer der sidder i bestyrelsen og trak sig derfor.
Rikke Mortensen blev i stedet valg ind. Bestyrelsen fordeler posterne på næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsesmedlem Ruth og Kassereren Jette blev begge genvalgt.
Bilags kontrollant Finn videregav posten til Sven
Og Steen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant
7. Eventuelt
Gitte ønskede sig som ny instruktør en ”starts kasse med lydighedsudstyr”
Svar var at efter flere instruktører havde besvær med at fragte udstyr frem og tilbage
Låg af udstyret nu i vores aflåste container. Her kunne man tage alt hvad man skulle bruge til sin
undervisning. Der var desune nu sat tænd o sluk lamper op i containeren så man kunne se noget.
Tak for ro og orden
Referent Michael 01.feb 2017

