REFERAT af GENERALFORSAMLING
Mandag 13. januar 2020
Antal fremmødte: 20

Valg af dirigent: Steen Henriksen
1. Beretning ved Formand Karina Bay:
2019 var et travlt år. Fokus var på uddannelse: vi havde 3 elever, som færdiggjorde grunduddannelsen hos Dansk Kennelklub. Vel at mærke som de første, der fik adgang uden for DKK-regi. Det
drejer sig om Camilla, Rikke og Sus.
Den næste elev er allerede i gang: Helena forventes at afslutte grundforløbet i april 2020.
Derudover har mange videreuddannet sig inden for rally, NoseWork, lydighed og agility. Og jeg
selv er fortsat travl med uddannelsen som adfærdsrådgiver hos Hund & Træning.
Vi har også haft en fælles uddannelsesdag for instruktørerne, hvor vi havde besøg af Christina
Ingerslev fra Hund og træning.
Flokken af instruktører er vokset, men vi har også måttet sige farvel til et par stykker: Annette er
flyttet væk fra området, og Mona trapper efter mange års trofast tjeneste ned, men vil stadig være
en del af Klubben.
Vi har afholdt flere vellykkede arrangementer for medlemmerne:
Vores foredrag med Christina Ingerslev ”Hold kæft” var overordentlig velbesøgt. Og også til både
sommer- og Juleafslutning var der flot fremmøde og god stemning.
2. Regnskab, budgetforslag og status.
Kasserer Jette Winther Sørensen gennemgår det omdelte regnskab.
Overskridelsen af budgettet på knap 6.000 dkk forklares med investeringer i uddannelse samt i
et lager af beklædning og klikkere.
I forhold til budgettet for 2020 er der en let bekymring pga. Tårnby Kommunes ændrede regler
mht. tilskud: fokus er nu på unge under 25 år bosiddende i Tårnby Kommune.
Det foreslås derfor af Bestyrelsen, at overskuddet fra Essential Foderringen fra og med 1/12020 bliver indtægtsført i klubbens regnskab. Og at der på næste generalforsamling kan findes
opbakning til en vedtægtsændring, der betyder, at Klubben på sigt kan sende en procentdel af
et eventuelt overskud i klubben videre til et godtgørende formål.
Regnskabet og Budget godkendes.
3. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag.
4. Nye planer på kort og lang sigt ved Formand Karina Bay:
I forhold til de ændrede regler i Tårnby Kommune er der indkaldt til informationsmøde ultimo
januar, hvor formand og kasserer vil deltage.

Der er et tiltag i gang for at slå kræfterne sammen med vores naboer HF70 om et fælles
Klubmesterskab. Formentlig i september.
Vi deltager atter i Kulturzonens arrangement ”Hundetræf”. I 2020 er det lørdag 12. september.
Der er planer om at introducere en spritny form for hundesport, Hoopers i Klubben.
Karina, Anja & Johannes har været på kursus og beskriver det som en slags agility, men uden
spring og dermed belastning af hundekroppene, med stor fokus på fjernhandling.
Vi vil gerne også i 2020 arrangere et eller flere foredrag. Forslag er velkomne.
Det er Klubbens mål fortsat at udbyde kurser i NoseWork på grundniveau.
To nye elever er kommet til: Christian & Steen. De er begge allerede føl i Klubben og forventes
at begynde på DKKs grunduddannelse i august. Desuden har også Gitte M. netop meldt sig på
banen som føl.
5. Valg samt konstituering.
a. Ifølge vedtægterne er formanden og et bestyrelsesmedlem på valg i lige år. Karina Bay
og Mona Meier modtager genvalg.
De blev begge 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 ønske om kurser i rundering/mantrailing og Coretræning / hunde-fitness.
Aktivitetsudvalget er ikke aktivt for tiden.

Tak for god ro og orden.
Referent Rikke, 16. januar 2020

