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14. november 2017 

 
 

Referat af ordinær generalforsamling 
 

Onsdag 8. november 2017, kl. 19.00 i klubhuset Fredtoftevej 7, 2980  Kokkedal 
 
 

1. Valg af dirigent 

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

indkaldt iht vedtægterne. 

 

2. Valg af stemmeudvalg (2 medlemmer) 

 Dorthe Pedersen og Charlotte Feldthaus blev valgt. 

 

3. Beretning af foreningens formand 

 Henrik Tidemand aflagde bestyrelsesberetning - se venligst vedlagte. Beretningen blev 

godkendt. 

  

4. Beretning fra udvalg 

 Trænerudvalg: 2 hvalpehold i år. Løbende 2 træningshold med C og enkelte B hunde. 

Interesserede hvalpe hundeførere har heldigvis kunnet få plads på 

Henriks hold. – Trænerudvalget har et fint samarbejde 😊. 

 Klubhusudvalg: Dorthe: Vi trænger til rengøring og oprydning i huset. Vi skal se på, om 

huset skal males i år.  

   Ulla foreslog, at vi gør en ekstra indsats, så der kan blive lidt mere hygge-

ligt.  

 Pokalforvaltning: Camilla: Udvalget indkøbte guldmedaljer til vores ”konkurrencer”. De var 

meget populære. 

  

5. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer 

 Året giver et overskud på ca. 12.000. Klubbens beholdning inkl. selvforsikring er ca. 120.000. 

 Flere udgifter i år ifm arrangementer – det er meget positivt. Desværre er der ikke nogen, som 

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

 Claus efterlyste afløser til springbrædt. Det er i bestilling + et ”hvalpespring”. Udgiften for 

disse kommer på næste års regnskab. 

 Claus spurgte, om skærme til brug for skjul kunne være interessante at se på. Principielt bør 

man bruge naturlige skjul. Eva har oplevet at blive udsat for en sådan skærm under en konkur-

rence. Det var svært for hunden at forstå. Den nye bestyrelse ser på det.  

 

6. Indkomne forslag 

 Der er ikke indkommet forslag. 

 

7. Fremlæggelse af aktivitets- og budgetplan 

 Kassereren fremlagde budgettet. For første gang er der budgetteret med et underskud. Aktivi-

teten for det kommende år forventes at være i lighed med tidligere år. Det blev diskuteret, 

hvordan deltagerne i ”konkurrence” forberedes til, hvad det egentlig er, der skal foregå og 

hvordan. Det kunne være en aktivitet i det kommende år. 

 Budgettet blev godkendt. 

 

8. Fastlæggelse af kontingent, træningsgebyr og indskud  

 Bestyrelsen foreslog kontingentet fastsat uændret. Forslaget blev godkendt. 

  

9. Valg af formand 

 Formanden vælges for 2 år af gangen i år med lige årstal. Formanden er derfor ikke på valg i 

år. 

 

10. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægterne 

 På valg er Dorthe Pedersen og Birte Weilby. Begge er villige til genvalg. Begge blev valgt. 

 Ulla Ternvig og Camilla Løye-Philipsen var ikke på valg 

 

11. Valg af 1 bestyrelsessuppleant 

 På valg er Camilla Carlsen, som er villig genvalg. Bestyrelsen foreslog Camilla, som blev valgt.  

 

12. Valg af 2 revisorer 

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

ligeledes villig til genvalg. Begge blev valgt. 
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13. Valg af 1 revisorsuppleant 

 Claus Petersen accepterede at blive genvalgt. 

 

14. Eventuelt  

 Marianne Jennes efterlyste et nosework hold for let øvede. Henrik har diskuteret dette med 

Lisbeth Tidemand, som synes, at der er for lidt at have som et løbende hold. Hvis der oprettes 

hold, vil Marianne gerne skives op til dette. Det er Birgitte Bang også interesseret i. 

 

Formanden takkede dirigenten for indsatsen. 

 

Referent: Birte Weilby 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Efterfølgende blev Henrik fejret for sit 40 års jubilæum. Dorthe overrakte jubilaren Kay Bojesens 

hund med hundetegn indgraveret med 40 års jubilæum og årstal. 

 

 

                                
 

Henrik med sin nye DcH 40 års- Henrik Tidemand Henrik er ved at 

 Hund jubilæum  2017 knytte sig til det 

    nye familiemedlem 

 

_________________________________________________________________________________ 


