Referat fra Generalforsamling 22. januar 2018
Antal fremmødte: i alt 14 personer
Valg af dirigent.
Traditionen tro, blev Steen valgt som dirigent. Han konstaterede at indkaldelsen var i
orden, og gav ordet videre til formanden.
1. Formandens beretning.
Karina startede med, at bede alle om et minuts stilhed, til minde om instruktør Karin
Kyhn, som døde i efteråret.
Det var trist, og et savn for mange af os og hendes elever.
Ellers har året budt på flere gode ting.
Vi har fået skiftet foreningens logo ud, fra at være en stresset lille hund, til en gladere
vovse. Det er faldet i god jord. Logo bliver implimenteret hen af vejen.
Vi har 3-4 potentielle instruktører, som lige nu er sniffere og føl.
Vi håber, at kunne sende nogle på uddannelse efter sommerferien.
Vi har været rigtig aktive på uddannelsesfronten.
Trine Rafn har undervist instruktørerne i konkurrencelydighed nede på
træningspladsen, hvad der har sparet os for mange kørselspenge og tid til transport.
Foredrag + dagskursus ved Hund og Træning.
Rally kurser hos Frank Kuhfeldt og kursus hos Lea Nohr.
Betina Sabinsky har undervist instruktørerne en hel dag i BAT træning
Der var ingen bemærkninger til beretningen og ordet gik videre til kassereren:
2. Kassereren fremlagde regnskabet
Årsregnskabet blev delt rundt, og Jette gennemgik det punkt for punkt.
Regnskabet blev godkendt
Vores medlemstal ligger rimeligt konstant.
Ved udgangen af både 2016 og 2017 havde vi ca. 300 medlemmer. Når nytår
passeres, slettes de medlemmer, som ikke har været aktive i året der er gået og så
ender vi på ca. 200 medlemmer.
Vil man gerne fortsat være medlem, selvom man ikke har trænet i foreningen det
forgangne år, er det bare at give kasserer Jette besked.
3. Indkomne forslag
Bestyrelsen stiller forslag om at ændre paragraf 2 i vedtægterne fra:
§2. FORMÅL: At tilbyde hundetræning i form af hvalpemotivation, lydighedstræning og
agility m.v., for derigennem at fremme samarbejdet og forståelsen mellem hund og
fører, samt udbrede kendskabet til den sportslige side af hundetræning.
Til
§2. FORMÅL: At tilbyde hundetræning i form af hvalpemotivation, lydighedstræning og
agility m.v., for derigennem at fremme samarbejdet og forståelsen mellem hund og

fører, samt øvrige aktiviteter, der er relevante for klubbens medlemmer – herunder
kurser med ekstern underviser, foredrag, rabatordning på foder og hundeartikler mv.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning.
4. Nye planer på kort og lang sigt.
Vi talte om de anstrengende forhold på træningspladsen, som det danske vejr har budt
os i år. Vi vil undersøg mulighederne for lidt læ mod regnen.
5.

Valg samt konstituering.

a.
Ifølge vedtægterne er formanden og et bestyrelsesmedlem på valg i lige år.
Karina Bay og Mona Meier modtager genvalg.
Karina blev genvalgt som formand
Mona genvalgt som bestyrelsesmedlem
b. Der skal desuden hvert år vælges en bilagskontrollant (Sven Andersen modtager
genvalg), og en bestyrelsessuppleant (Steen Henriksen modtager genvalg)
Sven genvalgt som bilagskontrollant
Steen genvalgt som bestyrelsessuppleant
6.

Eventuelt

Drøftelse om vi kunne få et nyt aktivitetsudvalg på benene. Vi sender nogle følere ud
😊, og derefter vil Karina afholde en info aften for interesserede
Mulighed for at oprette et chatforum / lukket forum hvor vi kan udveksle trænings
ideer eller aktiviteter, som fælles gåture og lign.
Tak for god ro og orden
Referent Mette A
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