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Referat af ordinær generalforsamling 
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1. Valg af dirigent 

 Claus Petersen valgtes med akklamation og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt 

iht. vedtægterne. 

 

2. Valg af stemmeudvalg (2 medlemmer) 

 Dorthe Pedersen og Charlotte Feldthaus blev valgt. 

 

3. Beretning af foreningens formand 

 Henrik aflagde bestyrelsesberetning - se venligst vedlagte. Beretningen blev godkendt. 

  

4. Beretning fra udvalg 

 Trænerudvalg: Se under formandens beretning 

 Klubhusudvalg: Der er indkøbt lille vogn til brug for transport 

 Pokalforvaltning: Claus efterlader pokalerne klar til pudsning 

  

5. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer 

 Året giver et overskud på ca. 24.000. Klubbens beholdning inkl. selvforsikring er ca. 100.000. 

 Det er en for stor kassebeholdning for en klub som vores. Desværre er der ikke nogen, som 

har lyst til at starte træneruddannelse - hvis der skulle være nogen, har vi pengene. 

 Regnskabet blev godkendt. 

 

6. Indkomne forslag 

 Der er ikke indkommet forslag. 

 

7. Fremlæggelse af aktivitets- og budgetplan 

 Kassereren fremlagde budgettet. Aktiviteten for det kommende år forventes at være i lighed 

med tidligere år. - Budgettet blev godkendt. 

 

8. Fastlæggelse af kontingent, træningsgebyr og indskud  

 Bestyrelsen fremsatte forslag om nedsættelse af kontingentet. Der var diskussion om evt. at 

sætte kontingenterne yderligere ned. Det blev besluttet at følge bestyrelsens forslag. 
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9. Valg af formand 

 På valg er Henrik Tidemand, som er villig til genvalg. Henrik blev enstemmigt valgt. 

 

10. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægterne 

 På valg er Ulla Ternvig, villig til genvalg, men kun som kasserer, og Claus Petersen, ønsker ikke 

genvalg.  

 Ulla blev genvalgt. 

 Bestyrelsen foreslog yderligere Camilla Løye, som blev valgt. 

 

11. Valg af 1 bestyrelsessuppleant 

 På valg er Karsten Gilbro, som ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslog Camilla Carlsen, som 

blev valgt. 

 

12. Valg af 2 revisorer 

 Kassereren kunne meddele, at Preben Falkenberg gerne vil fortsætte. Charlotte Feldthaus 

stillede sig velvilligt til rådighed og blev valgt. 

 

13. Valg af 1 revisorsuppleant 

 Claus Petersen accepterede at blive valgt. 

 

14. Eventuelt  

 - Ulla foreslog, at der bliver givet større gaver til trænerne - også gæstetrænere, som fx 

Lisbeth Tidemand. Der var ikke uenighed om dette. 

 - Trænerkurser: Henrik har deltaget i et enkelt (selvbetalt) kursus i eftersøgning. Ellers har 

der ikke været nogen af sted. 

 - DGI tilbyder instruktør i Nose Work. 

 - Bestyrelsen og medlemmerne opfordres til at komme med forslag om andre kurser. 

 - Bestyrelsen ser på muligheder for flere arrangementer med ”eksterne” trænere, som fx 

temadagene med Lisbeth.  

 - Charlotte efterlyste arrangementer, som fx da Dorthe lavede rally med holdet. 

 - Claus efterlyste, at vi nogle gange laver samlet træning på holdet.  

 - Camilla Løye kunne godt tænke sig at lave nogle rally øvelser og andre trick øvelser. 

 

Referent: Birte Weilby 


