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Medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

12. november 2018

Referat af ordinær generalforsamling
Onsdag 7. november 2018, 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)
Eva og Dorthe blev valgt.

3.

Beretning af foreningens formand
Henrik Tidemand aflagde bestyrelsesberetning - se venligst vedlagte.
Beretningen blev godkendt.

4.

Beretning fra udvalg
Trænerudvalg:
Se formandsberetningen.
Klubhusudvalg:
Se formandsberetningen.
Pokalforvaltning:

5.

Camilla har pudset pokalerne 😉.

Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer
Året giver et overskud på kr. 4.296,87. Klubbens beholdning er kr. 94.736,71 plus kr. 30.263,76
i selvforsikring.
Der har desværre sneget sig en fejl ind, så det ser ud, som om der er underskud, men det er
altså et overskud.
Der blev spurgt, hvad DGI medlemsskabet indebærer. Det omfatter bl.a. en bestyrelsesansvarsforsikring, så alene af den grund er medlemsskabet med et kontingent på kr. 500 pengene værd. Der blev spurgt til, hvor man kunne se, hvilke kurser DGI udbyder. Det er formanden, der modtager diverse materialer fra DGI. Vi ser på, om materialet måske kunne lægges
på hjemmesiden.
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Der spurgtes til, hvad hvilke mødeudgiften på kr. 958,42 vedrører. Det drejer sig om bestyrelsesmøder samt eksterne møder, som Henrik har deltaget i på klubbens vegne.
Regnskabet blev godkendt.
6.

Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.

7.

Fremlæggelse af aktivitets- og budgetplan
Kassereren fremlagde budgettet.
Der regnes med ca. 25 ”helårsmedlemmer” og 10 hvalpe næste år.
Pga den gode økonomi, er der sat penge af til klubhus og træneruddannelse. Der er afsat kr.
5.000 til arrangementer og kr. 3.000 til lokalkonkurrence. Gaveudgifterne er sat op. De, der
modtager gaverne, laver et kæmpearbejde. Forventet overskud: kr. 860.
Budgettet blev godkendt.

8.

Fastlæggelse af kontingent, træningsgebyr og indskud
Kontingentet til Landsforeningen er steget kr. 35. Bestyrelsen foreslår derfor kontingentet til
klubben nedsat, således, at der ikke sker større stigninger.
Forslaget blev godkendt.

9.

Valg af formand
Formanden vælges for 2 år af gangen i år med lige årstal. Formanden er derfor på valg i år.
Henrik Tidemand blev genvalgt med akklamation.

10.

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægterne
På valg er
- Ulla Ternvig - villig til genvalg
- Camilla Løye-Philipsen – ikke villig til genvalg.
Philip Assum havde indvilget i at opstille til bestyrelsen. Herefter blev Ulla og Philip valgt ind i
bestyrelsen.
Tak til Camilla for indsatsen.

11.

Valg af 1 bestyrelsessuppleant
På valg er Camilla Carlsen, som er villig genvalg. Camilla blev herefter valgt.
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12.

Valg af 2 revisorer
Kassereren kunne meddele, at Preben Falkenberg gerne vil fortsætte. Charlotte Feldthaus er
ligeledes villig til genvalg. Begge blev valgt.

13.

Valg af 1 revisorsuppleant
Claus Petersen accepterede at blive genvalgt.

14.

Eventuelt
Der var ikke yderligere under Eventuelt

Formanden takkede dirigenten for indsatsen.

Referent: Birte Weilby
____________________________________________________________________________

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen, som følger:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Pokalforvalter:
Suppleant:

Henrik Tidemand (valgt på generalforsamlingen)
Dorthe Pedersen
Ulla Ternvig
Birte Weilby
Philip Assum
Camilla Carlsen
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