
 

                             

 

 

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 
         Ordinær generalforsamling afholdt søndag den 25. januar 2015 kl. 10:45 

                                I foreningens klubhus på Trundholm Mose. 

 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 

1.  Valg af dirigent 
Steen Boje Christensen blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingen lovligt 

indkaldt ifølge vedtægterne. 

Der var mødt 32 personer op til generalforsamlingen heraf var 26 stemmeberettigede, som 

stemmetæller blev valgt Claus og Sussi.. 

 

2. Beretning ved foreningens formand. 
Formanden aflagde sin beretning for foreningsåret 2014, hvor medlemstallet igen var lidt 

mindre ind sidste år, omkring 80 medlemmer.  Uddrag fra beretningen ligges efterfølgende på 

hjemmesiden. Beretningen blev godkendt med applaus. 

 

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer 
Kurt fremlagde regnskabet som udviste et mindre overskud, som dels skyldtes bidraget som 

foreningen opnår ved at hjælpe til på Vig Festivalen. Der blev besvaret nogle få spørgsmål, 

regnskabet blev godkendt med applaus. 

 

4. Fastsættelse af kontingent år 2016 
 Forslag fra bestyrelsen om uændret kontingent for 2016, forslaget blev vedtaget af  

         forsamlingen.   

 

5. Indkomme forslag 
 Formanden fortalte, at der ikke var indkommet forslag.  

 

6. Valg af formand for 2 år 
 Ole er først på valg i 2016. 

 

 

 



 

 

 

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 
 På valg er Kurt Hansen, Marianne Jensen og Lil Sørensen. Kurt Hansen og Marianne Jensen  

modtog begge genvalg der skulle så findes en ny kandidat i stedet for Lil Sørensen, 

bestyrelsen indstillede Dennis Skov som blev valgt.  

 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
 Der skulle findes 2 nye suppleant til bestyrelsen, da Lars Foglmann og Stine Nielsen 

         havde takket nej til at genopstille, Alis Larsen blev valgt som første suppleant og 

         Solvej Jørgensen blev valgt som anden suppleant.      

 

9. Valg af 2 revisorer til bestyrelsen 
 Steen Boje Christensen og Stine Nielsen modtog begge genvalg.  

 

10. Valg af en revisorsuppleant 
 Valg af revisorsuppleant, på valg er Hanne Larsen hun modtog genvalg.   

 

11. Rapport fra udvalg 
 Aktivitets udvalg ved Jan Larsen fortalte om de forskellige arrangementer, som udvalget har  

stået for i 2014.  

Marianne Jensen fortalte lidt fra konkurrence udvalget, blandt andet lidt fra det år der er gået 

og så hvad der kommer i år, hun fortalte at der kun bliver afholdt en Agility konkurrence i år. 

 . 

 

12. Eventuelt 
 Stine Jensen havde et spørgsmål om hvad det kræver af timer for at være en del af Vig   

         festival teamet, Ole gav en god forklaring og fortalte at der kommer et opslag på   

 hjemmesiden, ellers ikke noget til eventuelt.   

Steen Boje Christensen afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden, 

hvorefter aktivitetsudvalget beværtede forsamlingen med varm suppe. 

 
Referent Jan Larsen 

 

 

 

 

 

 

 


