
Referat fra generalforsamling d. 27 januar 2020. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning af formanden 

3. Regnskabsaflæggelse af kasseren 

4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af formand  

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

                        På valg er: Lene Albertsen 

                                           Lene M. Nygaard 

8. Valg af 2 suppleanter 

9. Valg af 2 revisorer 

10. Valg af 1 revisorsuppleant 

11.  Eventuelt 

 

 

Valg af dirigent: 

Carl Josefsen er valgt. Gennemgang af dagsorden. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 

 

Beretning af formanden: 

2019: 101 medlemmer ved årets slutning. Lille tilbagegang. 40 nye medlemmer. Der er i 2019 holdt 

3 bestyrelsesmøder, 2 til 3 trænermøder. Har været til kredsgeneralforsamling, 3 kredsrådsmøder, 

landsmøde og 2 formandsmøder. 

 Der har været afholdt sporkursus med Liselotte i marts. Flere har været på kursus i løbet af året. 

Lene A. og Birthe har fået rallyoverbygningen. 3 har været på Vandelkursus. Oktoberkursus blev 

aflyst i 2019. Lene  A. og Svend Erik har været til undervisning i det nye klubmodul. Systemet 

koster ikke klubberne noget da Landsforeningen betaler. 7 gange har klubben afholdt kurser i 

forhold til træneruddannelsen. Bente F. er helt færdig og Lene A. mangler et enkelt modul i 

træneruddannelsen. Lars har undervist lidt i klubben i nosework. 

 Arbejdsdag afholdt i maj måned. Blandt andet fik parkeringspladsen nyt grus,  

Kredskonkurrence i august, stor tak til alle der hjalp.  

Flere hundefører har været i konkurrence i løbet af året. Inger og Knud har deltaget i DM. Til de 2 

venskabskonkurrencer var der god opbakning fra klubbens medlemmer, men fik desværre ikke lov 

at beholde venskabspokalen. 

 I 2019 mistede vi en eftersøgningshund pt har vi ingen i klubben.  

Juleafslutning med små opgaver ude på pladsen og god opbakning fra medlemmerne i klubben, har 

været afholdt.  Gåture d. 24. og 31. lidt få d. 24. men god tilslutning d. 31. 

 Klubmodulet har givet en del udfordringer og derudover skifter kommunen også system til Winkas. 

Stor tak til trænere og bestyrelse for deres indsats i løbet af året. Tak til landmænd for lån af jord og 

tak til sponsorer. 

 

Regnskabsaflæggelse af kasseren: 

Regnskab/budget deles rundt. Svend Erik gennemgår regnskabet. Lidt færere medlemmer, lidt 

mindre konkurrenceindtægter og lidt mindre salg i kiosk. Årets overskud er 20 000 kr. 

 



Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr: 

Uændret, årskontingent 1150 kr. i 2021 Godkendt. 

 

 

Indkomne forslag: 

Ingen indkomne forslag. 

 

Valg af formand: 

Svend Erik  genvalg. 

 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 

Lene Albertsen  genvalg 

Lene Nygaard  genvalg 

 

Valg af 2 suppleanter: 

Inger  genvalg som 2. suppleant 

Jane modtager ikke genvalg. Ny 1. suppleant valgt Elin Kragh 

 

Valg af 2 revisorer: 

Erik og Carl  genvalg. 

 

Valg af 1 revisorsuppleant: 

Mariette  genvalgt 

 

Eventuelt: 

2 medlemmer har 10 års jubilæum. Bent Engelund og Charlotte Pedersen tillykke. 

Konkurrenceudvalg efterspørges af bestyrelsen. Da vi mangler hjælp og ellers skal ind og overveje 

om vi skal aflyse eller minimere konkurrencen i efteråret. Hvad gør vi. Hvor meget forarbejde er 

der i forbindelse med en konkurrence. Der skal findes arealer, hjælpere, dommere, opstilling, købes 

ind. Ingen melder sig umiddelbart. 

Svend Erik nævner at vi alle skal være opmærksomme på at samle op på pladsen efter vores hund. 

Muligt at det er personer uden tilknytning til dch der kommer forbi og lufter på pladsen. Evt. sætte 

skilte op, forbeholdt dch's medlemmer/ pladsen er videoovervåget.  

Evt. dyrlægeaften i 2020 er der opbakning, Svend Erik vil spørge derude. 

Marianne: Nosework 11 stk. mødes hver mandag pt ingen instruktør, men Lars lejes i perioder. Lars 

kommer efter påske og afvikler 3 hold. Bliver slået op og fyldes op efter først til mølle princippet. 

Forslag om faste trænermøder hver anden måned. Vi kalder ind til trænermøde primo februar og 

snakker videre der. 

Jane vil gerne have en container til diverse papkasser kufferter m.v. så de ikke fylder i forgangen. 

Evt. bruge mødelokalet eller rydde op i forgangen. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget. 

Marianne: Referater skal være tilgængelige – de ligges fremover på hjemmesiden. 

Forslag om eventuelt at holde klubaften omkring det nye klubmodul. 

 

Generalforsamling er afsluttet. 

 

Referent: Lene Nygaard 


