REFERAT FRA GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling afholdt søndag den 28. januar 2018 kl. 10:15
I foreningens klubhus på Trundholm Mose.
Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
Susanne Schapel blev valgt, konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt ifølge
vedtægterne, som stemmetæller blev valgt Claus og Hanne.
Der var mødt 19 stemmeberettigede medlemmer

2. Beretning ved foreningens formand.
Formanden aflagde sin beretning for foreningsåret 2017, hvor medlemstallet med 87
medlemmer ligger 7 medlemmer højere en 2016. Beretningen blev godkendt med applaus. Et
uddrag af beretningen vil senere kunne læses på hjemmesiden

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer
Kurt fremlagde regnskabet og besvarede spørgsmål, regnskabet udviste et pænt overskud
primært pga. foreningens deltagelse på Vig Festivalen med team ”DcH Tilsyn”.
Regnskabet blev godkendt med applaus

4. Fastsættelse af kontingent år 2019
Bestyrelsen stillede forslag om uændret kontingent såvel grund som træningskontingent, trods
en mindre stigning på lands kontingent her i 2018 og udsigt til endnu en stigning i 2019,
forslaget blev godtaget af forsamlingen

5. Indkomme forslag
Formanden fortalte at der ikke var nogle indkomme forslag.

6. Valg af formand for 2 år
På valg var Ole Pedersen, som blev genvalgt.

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg er Jeanette Pedersen, Jan Larsen og Karina Lafrenz,
alle blev genvalgt.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Der skulle findes 2 nye suppleant til bestyrelsen, Inger Marke blev valgt som første suppleant
for en toårig periode, Allis Larsen blev valgt som anden suppleant for et år og er på valg i
2019

9. Valg af 1 bilagskontrollant
Hanne Larsen genvalgt

10. Valg af en bilagskontrollantsuppleant
Nu værende Allis Larsen er først på valg i 2019.

11. Rapport fra udvalg
Igen, formanden omtalte aktivitetsudvalg rapport i sin beretning, opfordrede folk til at deltage
i de forskellige arrangementer som udvalget tilbød bl.a, blev der nævnt sommerfidus,
juleafslutning, julemærkemarch, nytårstaffel m.m. Der blev også opfordret til at give en hånd
med hvis udvalget manglede ”hænder” til et arrangement.

12. Eventuelt
Der kom et spørgsmål om klubben havde planer om at man kunne træne rally eller
Nosework, Formanen svarede at bestyrelsen var positiv overfor nye tiltag, Rally var prøvet
uden den store succesrate, der kom ønske om igen at få det lidt ind i den almindelige træning
på C- kombiholdet til en afveksling i træningen.
Spørgsmålet om vi har det fornødne ressourcer til at tage disciplinerne op på mosen,
Nosework er endnu ikke en DcH disciplin, der er nedsat et ahocudvalg der skal vurdere om
det skal være en ny DcH disciplin
Formanden opfordrede de tilstedeværende om at være på udkig efter mulige emner der måske
kunne tænkes at stå for de to discipliner på mosen
Dirigenten Susanne Schapel sluttede med at takke for god ro og orden, hvorefter der var
træning.

Referent: Jan Larsen

