REFERAT af GENERALFORSAMLING
Tirsdag 15. marts 2022

Antal fremmødte: 11 + 6 via Teams

Valg af dirigent: Trunte Aaboe

1. Beretning ved Formand Karina Bay:
Corona
2021 var stadig påvirket af corona, blot ikke så voldsomt som i 2020 – det var mest ifm.
hvalpeteori, hvor pladsen i klubhuset begrænsede antallet af deltagere, og ift.
generalforsamlingen, der blev udskudt og endte med at blive afholdt udendørs.
Instruktører
Vi fik færdiguddannet tre instruktører i DKK, Gitte, Steen og Christian, der alle er kommet virkelig
fint i gang med at undervise. Vi holder øje med overbygninger, så de kan få mulighed for at
videreuddanne sig i den retning, de ønsker.
Nye discipliner og uddannelser
Hoopers. Vi havde Mette A afsted på instruktørkursus i hoopers, hvor hun faldt i snak med Tina,
som efterfølgende også er startet som instruktør hos os – det er vi rigtig glade for 😊
DMWYD: Vi havde en instruktørdag med Johanna Allanach i DMWYD. Derefter fik Anja A
uddannelsen, og har kørt kurser med stor succes.
Spotkurser på landet
Her primo 2022, efter jeg er flyttet, er vi startet op med lidt kurser på landet – det har været
spotkurser a 3 timers varighed, og det har været både intenst og hyggeligt.
Der var ingen spørgsmål til Beretningen.
2. Regnskab, budgetforslag og status.
Kasserer Jette gennemgår budget og regnskab for 2021 – og de ræsonnementer der ud fra disse
erfaringer er grundlag for Budget 2022.
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:
Foderringen
Bestyrelsen forelægger en plan for eventuelt overskud fra Foderringen: hvert år kan
medlemmer af Klubben komme med begrundede forslag til hunderelaterede projekter,
foreninger, organisationer, de mener, at vi bør støtte det år.
Jævnfør vedtægterne kan op til 50% af overskud doneres. Bestyrelsen kan ikke komme med
forslag.
Bestyrelsen tager en beslutning, som offentliggøres hvert år ved Sommerafslutningen.
Dette kommunikeres til medlemmerne og træder i kraft ved kommende sommerarrangement
lørdag den 18. juni.
Forbedringer
Det er besluttet at investere i belysning ved indgangen til træningsområderne
5. Valg samt konstituering.
a. Ifølge vedtægterne er Formand og et Bestyrelsesmedlem på valg i lige år.
Formand Karina Pia Bay og bestyrelsesmedlem Mona Meier modtager genvalg.
Karina og Mona blev genvalgt.
b. Der skal desuden hvert år vælges en bilagskontrollant (Sven Andersen modtager
genvalg) og en bestyrelsessuppleant (Ruth Egerod genopstiller ikke).
Sven blev genvalgt.
Som bestyrelsessuppleant vælges Anne-Sofie Bau Madsen.
6. Eventuelt
Der er stor efterspørgsel på holdene og særlige ønsker til hold (bl.a. lydighed for voksne
hunde).
Klubbens instruktører har i 2021 været plaget af sygdom, skader, udfordringer i privatlivet og
travlhed med egne hvalpe. Vores kapacitet har – trods tilgang af flere instruktører – været
anslået omkring 60% af det ønskede.
Det er fortsat ikke vores politik at tvinge instruktørerne til at oprette flere hold end de magter.
Basis for Klubben er det frivillige engagement og lysten til at undervise, og det er ikke en
grundholdning, som Bestyrelsen mener, bør udfordres. Vi er bevidste om frustrationen hos
medlemmerne og har positive forhåbninger om, at vi i 2022 kan øge udbuddet.
Der er inviteret til et samarbejde med DKK Kreds 1 om at arrangere prøve-prøve i lydighed på
Taarnby Skole. Bestyrelsen ser positivt på ideen, men vil dog gerne på basis af flere detaljer
have lejlighed til at diskutere det i dybden, inden vi eventuelt engagerer os.

Tak for god ro og orden.
Referent Rikke, 17. marts 2022

