Langå civile Hundeførerforening
Medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Formand: Brigitta Sørensen, Vandmøllevej, 8920 Randers NV
Tlf.: 8646 7005 / 2559 2810, Mail. kelpie@skovfarmen.dk

Langå den. 30. november 2016
Referat af generalforsamling den 29. november i Havestuen.
Referent. Susanne
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskabsaflæggelse v/kasseren
Bestyrelsens forslag til budget 2017, herunder fastsættelse af kontingent og træningsgebyr
Indkomne forslag
A: Fældning af de store træer ved det ”nye” frit søg, så der kan komme mere lys nederst på pladsen
B: Et regelsæt for deltagelse i klubbens egne konkurrencer, så der er lige vilkår for DCH program og
nordisk program
C: Skovtræning: ansvaret for det står bestyrelsen for
6. Valg af Formand
Brigitta Golde – kan genvælges
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Susanne Hvid – kan genvælges
Irma Pedersen – ønsker ikke genvalg

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Annette Pejstrup – kan genvælges
Hans Kristian Kristensen – kan genvælges

9. Valg af udvalg

Konkurrenceudvalg – Alle kan genvælges
Trænerudvalg – Alle kan genvælges
Festudvalg
Michael Thygesen – kan genvælges
Linda Mikkelsen – ønsker ikke genvalg
Morten Qvorning – ønsker ikke genvalg

10. Valg af 2 bilagskontrollanter

Ronald Tøttrup – Ønsker ikke genvalg
Jens Olesen – kan genvælges

11. Valg af bilagskontrollant-suppleant

Kirsten Kuhlmann – kan genvælges

12. Evt. 2 nye Webmastere søges – de nuværende trækker sig
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Orla, som blev valgt med applaus. Han kunne samtidig konstatere, at
generalforsamlingen er indkaldt efter gældende regler.

2. Formandens beretning
Se bilag.
Mona opfordrede konkurrenceudvalget til at tage direkte kontakt til medlemmerne, og allerede nu gøre
opmærksom på konkurrencedatoer for 2017, så folk kan notere i kalender – det bliver taget til
efterretning.
Blev godkendt uden bemærkninger.

3. Regnskabsaflæggelse v/kasseren
Regnskabet blev gennemgået og godkendt uden yderligere kommentarer
4. Bestyrelsens forslag til budget 2017, herunder fastsættelse af kontingent og træningsgebyr
Kasseren gennemgik forslaget, som blev godkendt uden yderligere kommentarer

5. Indkomne forslag
A: Fældning af de store træer ved det ”nye” frit søg, så der kan komme mere lys nederst på pladsen
Der blev diskuteret for og imod fældningen.
Bestyrelsen finder tilbud på mere lys ved næste bestyrelsesmøde

B: Et regelsæt for deltagelse i klubbens egne konkurrencer, så der er lige vilkår for DCH C+B+A+E
program og nordisk program
Konkurrenceudvalget kom med et oplæg, som blev gennemgået og godkendt
Se bilag.
C: Skovtræning: ansvaret for det står bestyrelsen for
Michael Rode laver et oplæg til et opslag, så alle ved hvad ”skovtræning” er og sender til bestyrelsen, som
godkender og ligger på hjemmesiden, FB siden og hænger op i klubhuset.
6. Valg af Formand – Brigitta Golde kan genvælges
Brigitta blev genvalgt med applaus
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år – Susanne Hvid og Irma Pedersen
Susanne Hvid blev genvalgt.
Irma Pedersen går ud, efter eget valg, og i stedet blev Annette Pejstrup valgt.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen - Annette Pejstrup og Hans Kristian Kristensen
Hans Kristian Kristensen blev valgt som 1. suppleant
Thomas Marklund blev valgt som 2. suppleant

9. Valg af udvalg
Konkurrenceudvalget
Alle blev genvalgt
Trænerudvalget
Alle blev genvalgt
Festudvalget

Michael Thygesen blev genvalgt
Lise Tøttrup og Karina Qvick blev valgt

10. Valg af 2 billagskontrollanter – Ronald Tøttrup – Jens Olesen
Jens Olesen blev genvalgt
Kirsten Kuhlmann blev valgt

11. Valg af billagskontrollant-suppleant
Michael Rode Jensen blev valgt

12. Evt – 2 nye webmastere søges
Hans Kristian Kristensen og Lise Tøttrup meldte sig til tjansen.

