
24. november 2015

Referat af ordinær generalforsamling
Torsdag 19. november 2015, kl. 19.00

i klubhuset Fredtoftevej 7, 2980  Kokkedal

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Camilla valgt som dirigent.
Camilla blev valgt og kunne konstatere, at generalforsammlingen var lovligt indkaldt.
Referenter: Ulla og Dorthe

2. Valg af stemmeudvalg (2 medlemmer)
Stemmeudvalg: Karsten og Dorthe

3. Beretning af foreningens formand
Formandens skriftlige beretning vedlægges.
Mundtlig beretning:
Julegaver 2014: Små julegaver pga påholdende økonomi pga forventet lavt medlemstal i 2015.
Historie bag klubbens liv på Fredtoften: 1991 fik klubben lov til at starte her på et lille hjørne. 
Fredtoften, oprindelig losseplads, var et vildnis, hvor vi for 5 år af gangen - mod at vi selv slog 
græsset - måtte benytte området. En bondemand slog græsset 4 gange årligt mod klubbens betaling. 
Årene gik og en dag overtog kommunen græsslåningen mod klubbens betaling. En dag i 2015 blev 
det dog for dyrt for klubben og der blev afholdt et møde med 'Park og vej' ( sammenslutning af 
Helsingør og Fredensborg Kommuner, der varetager al pasning af 'det grønne'), hvor vi enedes om 
pris: 6500,-. Hurra! Kommunen må dog ikke forskelsbehandle fritidsklubber (andre hunde-klubber 
får slået græs på deres arealer på kommunens regning), så vi blev fritaget for betaling i 2015. Stort 
hurra!
Vi afventer svar fra kommunen ang. evt lukning/ forflytning/sammenlægning af vores klub.
Der er 50 medlemmer i Frisbee-klubben og de betaler 250,- om året for medlemskab på ~17 hektar 
( eller noget)... Det gi'r dårligt mening kontra 30 medlemmer i vores hundeklub. " Skulle vi alle 
melde os ind i Frisbee-klubben, smide med en frisbee på skift, og så træne hundene på hele arealet i 
stedet?"

4. Beretning fra udvalg
Hjemmesiden: Ulla og Claus hjælpes ad med at holde liv i hjemmesiden fremover.

Pokaludvalget: Modtaget donerede genbrugspokaler fra Birgitte Bang. 2 10-års 
pokaler skal udleveres 5. Dec. 2015.

Klubhusudvalget: Forårsrengøring gennemført. Facaderenovering gennemført.
Trænerudvalg: Holder snarest møde ang. koordinering af træning på 
hvalpehold og videregående.

5. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer
Kasserer Ulla aflagde regnskab, som blev godkendt af forsamlingen.

6. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde udsendt forslag vedr. ændringer til vedtægterne samt begrundelsen for disse. 



Ændringsforslagene blev godkendt.
Der var ikke modtaget yderligere forslag.

7. Fremlæggelse af aktivitets- og budgetplan
Budget: Godkendt.
Aktivitetsplan: Som 2015

8. Fastlæggelse af kontingent, træningsgebyr og indskud 
Grundkontingent sat ned til 385,-

9. Valg af formand
Henrik fortsætter.

10. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægterne
På valg er Dorthe Pedersen og Birte Weilby. Begge er villige til genvalg.
Begge genvalgt.

11. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
På valg er Karsten Gilbro, som er villig til genvalg. Karsten blev genvalgt.

12. Valg af 2 revisorer
Valgt: Preben Falkenberg og AnneMette Junker.

13. Valg af 1 revisorsuppleant
Valgt: Charlotte Feldthaus.

14.  Eventuelt
Der var intet under eventuelt.


