
 

 

REFERAT af GENERALFORSAMLING  

Mandag 21. januar 2019 

Antal fremmødte: 22 
 
 
Valg af dirigent: Trunte Aaboe 
 
1. Beretning ved Formand Karina Bay: 
2018 blev et stort år: Vi gennemførte 50 kurser, og vi fik en del erfaring omkring “Book din egen 
instruktør” dvs. enetimer. Vi har haft 7 hunde igennem og 5 instruktører har klaret opgaven. 
Klubben har tjent ca. 3500 kr. på det og nogle af årsagerne til, at man har søgt det har været: 
Indkald, Lineføring, Hvalpeteori, Intensiv LP træning, hverdagslydighed/samarbejde 
 

Så er der sket en mase på instruktørfronten, som jo er det allermest afgørende for, at vi 
overhovedet kan have en klub: 
- Vi fik sendt tre nye instruktører afsted på grunduddannelse - og er meget stolte af, at de fik lov til 
at komme med på uddannelse hos DKK, selvom vi ikke er en DKK-klub. Vi glæder os til Rikke, Sus 
og Camilla vil være klar til at stå på egne ben medio 2019. Camilla er også i gang med et ekstra 
modul i Rally. 
- Så har vi været så heldige, at Connie, der har en lang og gloværdig fortid som instruktør i DAF 
København bag sig, har sagt ja til at genoptage karrieren her hos os.  
- Og så er der to af de voldsomt savnede af vores egne instruktører - Mette S og Emily - der er 
vendt tilbage til klubben. 
- Til gengæld kan vi ikke længere forvente, at Annette kommer til at tage løbende hold i klubben, 
da hun og gemalen har besluttet sig for at udleve drømmen, om at flytte på landet. Men vi håber, 
at vi indimellem kan lokke hende tilbage, og undervise på nogle spotkurser, så det ikke bliver et 
farvel, men blot et “på gensyn” 
 

Derudover har vi fået ny hjemmeside. Der er stadig lidt startvanskeligheder med at få tilmeldinger 
og beskeder igennem serveren og videre til de rette modtagere, men det er jeg sikker på, at der 
kommer helt styr på inden længe. Og vi er under alle omstændigheder glade for, at vi nu har fået 
en flot, moderne side 
 

Vi holdt også igen i 2018 en sommerafslutning og en juleafslutning, som var utroligt hyggelige. Og 
vi fik afviklet klubmesterskaber. 
 
Personligt er jeg i efteråret 2018 gået i gang med en 2-årig adfærdsuddannelse.  
Jeg håber, at vi derigennem som klub OGSÅ kan hjælpe med de udfordringer vores medlemmer får 
i det daglige, som ikke er decideret træningsrelaterede.  
Bestyrelsen har indtil videre indgået aftale om, at betale halvdelen af uddannelsen + halvdelen af 
udgiften til bøgerne. Men om det skal fortsætte er op til de tilstedeværende, for det forudsætter en 
godkendelse af budgettet for 2019. Så det er op til jer at fortælle os, om I synes, det er en god ide. 
 
Aftalen sendes rundt og modtager ingen kommentarer eller protester.  
 
2. Regnskab, budgetforslag og status. 
Kasserer Jette Winther Sørensen gennemgår det omdelte regnskab. Dette godkendes 
efterfølgende.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Bestyrelsen har besluttet at sætte lektionspriserne en smule op gældende for hold, som 
oprettes fra d.d. Dette skyldes stigende udgifter og reflekterer priserne i klubber, vi kan 
sammenlignes med.  
 
3. Behandling af indkomne forslag  
Der er ikke indkommet nogen forslag. 
 
4. Nye planer på kort og lang sigt ved Formand Karina Bay: 
Vi arbejder på at videreudvikle vores nye hjemmeside, så den giver mere funktionalitet til glæde 
for kursister, instruktører og ikke mindst vores kasserer. 
 

Vi vil fortsat prioritere at inspirere og uddanne de nuværende instruktører, og forhåbentlig kan vi 
sende yderligere 1-2 instruktørelever afsted på grunduddannelse. Hvem ved - måske der kommer 
en Nose Work-instruktør på sigt?  
 

Der spørges til idéer til løsning af udfordringerne med vores meget mudrede træningsområde. 
Formanden svarer, at ethvert initiativ, til at få Tårnby Kommune i tale om det, er velkomment. 
Området er underlagt fremtidige drænplaner og derfor vil kommunen ikke investere tid eller 
kroner i vores område nu. 
 
5. Valg samt konstituering. 

a. Ifølge vedtægterne er næstformanden, kassereren og et bestyrelsesmedlem på valg i 
ulige år. Rikke Mortensen, Jette W. Sørensen og Ruth Egerod. 
 

De blev alle genvalgt. 
 

b. Der skal desuden hvert år vælges en bilagskontrollant (Sven Andersen modtager 
genvalg), og en bestyrelsessuppleant (Steen Henriksen modtager genvalg) 
 

De blev begge genvalgt. 
 

6. Eventuelt 
- Der er ros til Klubben fra et medlem, som nævner den gode organisering og at Klubben har en 
holdning til det de laver. Vi takker! 
- Aktivitetsudvalget. Er for tiden i dvale, men da flere medlemmer overvejer at bidrage, foreslår 
formanden, at Klubben arrangerer en orienteringsaften, hvor nye og gamle medlemmer af 
udvalget kan mødes. 
- Flere forslag til aktiviteter: 
Forberede-din-hund-til-dyrlæge-aften: temaet er håndtering og lettere førstehjælp 
Rundering og/eller mantrailingskursus. Klubben bejler til at Sus & Pia arrangerer 
- Et medlem spørger til t-shirts med Klublogo. Vores tøjudvalg ser på det. 
 
 
 
 
 
 
Tak for god ro og orden.  
 
Referent Rikke, 24. januar 2019 
 
 
 


