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. 29. november 2017
Referat af generalforsamling den 28. november i Jægernes klubhus.
Referent. Susanne
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskabsaflæggelse v/kasseren
Bestyrelsens forslag til budget 2018, herunder fastsættelse af kontingent og træningsgebyr
Indkomne forslag
Valg af Kasserer
Asbjørn Jensen – kan genvælges

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Jane Eriksen – kan genvælges

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Hans Kristian Kristensen – kan genvælges
Thomas Marklund – kan ikke genvælges

9. Valg af udvalg
Konkurrenceudvalg – Alice Munch, Inger Pilgaard
Hansen, Susanne Hvid, Michael Thygesen - Alle kan genvælges
Trænerudvalg –
Festudvalg
Michael Thygesen – kan genvælges
Lise Tøttrup – kan genvælges
Karina Qvick – kan genvælges
10. Valg af 2 bilagskontrollanter

Kirsten Kuhlmann – kan genvælges
Jens Olesen – kan genvælges

11. Valg af bilagskontrollant-suppleant

Michael Rode Jensen – kan ikke genvælges

12. Evt.
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 spurgte til hvordan IPO skal køre i klubben – dette bliver taget op til næste bestyrelsesmøde
Mona, hjemmeside – hvordan med overdragelse af hjemmesiden – Hans og Lise finder en dato de kan og
arrangere et møde med Susanne og Linda
Blev godkendt uden bemærkninger.

3. Regnskabsaflæggelse v/kasseren
Regnskabet blev gennemgået og godkendt uden yderligere kommentarer
4. Bestyrelsens forslag til budget 2018, herunder fastsættelse af kontingent og træningsgebyr
Kasseren gennemgik forslaget, som blev godkendt uden yderligere kommentarer

5. Indkomne forslag
Ingen
6. Valg af Kasser – Asbjørn Jensen kan genvælges
Asbjørn blev genvalgt med applaus
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år – Jane Eriksen
Jane blev genvalgt.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen - Hans Kristian Kristensen & Thomas Markholm
Hans Kristian Kristensen blev valgt som 1. suppleant
Thomas ønskede ikke genvalgt, og i stedet blev Inger Pilgaard Hansen valgt som 2. suppleant
9. Valg af udvalg
Konkurrenceudvalget
Alle blev genvalgt – Michael Thygesen – Alice Munch – Inger Pilgaard Hansen – Susanne Hvid
Trænerudvalget
Vi har PT ikke noget trænerudvalg og der blev besluttet at forsætte som man har gjort – nemlig 2 årlige
møder mellem bestyrelsen og trænerne. Irma bliver ved at tage imod kursushundene.
Festudvalget
Alle blev genvalgt - Michael Thygesen - Lise Tøttrup - Karina Qvick blev valgt

10. Valg af 2 billagskontrollanter – Kirsten Kuhlmann og Jens Olesen
Begge blev genvalget

11. Valg af billagskontrollant-suppleant
Karen Margrethe Balle blev valgt

12. Evt –
Mona - klubkonkurrence – kunne man overveje i konkurrenceudvalget at have pokaler til flere end nr. 1,
når der eks. Er 12 deltagere – dette bliver drøftet i konkurrenceudvalget.

Mona – klubben har 65 års jubilæum – vil klubben investere i et logoskilt til at sidde på gavlen – udgift ca.
1.000,- dette drøftes på næste bestyrelsesmøde
Irma – Hvornår afholdes klubfesten 2018 ?
Festudvalget: det er der ikke taget stilling om endnu – men man lovede at være tidligt ud med en dato.
Karsten: Dato for nytårstur – ikke planlagt endnu – bliver vedtaget på det næste bestyrelsesmøde
Michael – er der stemning for at festudvalget laver en sommerfest ? Svaret er JA 
Susanne opfordrede alle til at komme med ideer til nyhedsbrevene og evt. billeder, hvis man har noget.

