Langå Civile Hundeførerforening
Medlem af landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening
Formand: Brigitta Golde, Vandmøllevej 2 B, 8920 Randers NV

Romalt den 22 november 2018
Referat af generalforsamling tirsdag den 20. november 2018 i Havestuen Langå kulturhus (22
medl. deltog).
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse v. kassereren
4. Bestyrelsens forslag til budget år 2019, herunder fastsættelse af kontingent og træningsgebyr
5.

Indkomne forslag.

A.

Klubfest afholdes hvert år den første lørdag i november”

B.
Ang. Klubfest/klubkonkurrence:
Forslag om at der altid er klubkonkurrence den sidste weekend i oktober.
Samt at der i den forbindelse afholdes klubfest samme dag.
Begrundelse for dette forslag er at vi alle er optaget af meget andet i vores
weekender, det kan være træning, konkurrence, arbejde osv.
Hvis vi fastlægger en weekend hvor begge dele afvikles ligesom det har været
for år tilbage, ved alle det fra år til år. Og med det antal hundefører vi har,
burde konkurrence kunne afvikles på en EN dag.
C.
Der gives et beløb til de trænere der er aktive, til køb af f.eks. varme
støvler /såler / bukser / jakke eller regntøj.
6. Valg af formand for to år:

Brigitta Golde

kan genvælges

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år:

Susanne Hvid

kan genvælges

Annette Pejstrup

ønsker ikke genvalg

Hans Kristian Kristensen
Inger Pilgaard

kan genvælges
ønsker ikke genvalg

:
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg til udvalg:

konkurrenceudvalg

Susanne, Inger, Michael, Alice

Trænerudvalg

bestyrelsen

Festudvalg

Karina Qvick
ønsker ikke genvalg
Lise Tøttrup
kan genvælges
Mich. Thygesen ønsker ikke genvalg

10. Valg af 2 bilagskontrollanter

Kirsten Kuhlman
Jens Olesen

kan genvælges
kan genvælges

11. Valg af bilagskontrollant-suppleant

Karen Margrethe

kan genvælges

12. Evt.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Orla, som blev valgt. Han kunne samtidig konstatere, at generalforsamling
var annonceret via Nyhedsbrev i okt. måned. Men på grund af misforståelse/dødsfald ikke var
blevet ophængt i klubhuset den korrekte dag, så forsamlingen blev hørt om der indvendinger mod
at afholde generalforsamlingen – INGEN indvendinger.
2. Formandens beretning
Se bilag.
Mona spurgte om hjemmeside udvalget var nedlagt, da det det ikke var med på indkaldensen.
Lise og Hans var valgt til at afløse Linda og Susanne til at vedligeholde hjemmesiden – men der
skulle have været lavet en ”sidemands oplæring” via Linda/Kasper (som pt. er bosat i Australien).
Bestyrelsen vil arbejde på en løsning.
Beretningen blev godkendt uden yderligere bemærkninger.
3. Regnskabsaflæggelse v/kasseren
Regnskabet blev gennemgået og godkendt uden yderligere kommentarer.
Ole mente at det FLOTTE regnskab fortjente en applaus.
4. Bestyrelsens forslag til budget 2019, herunder fastsættelse af kontingent og træningsgebyr
Kasseren gennemgik forslaget , som blev godkendt uden yderligere kommentarer.
5. Indkomne forslag
A. Kaj begrundede sit forslag, men han var lydhør for anden dag – blot der blev indført en FAST
dag i kalenderen.
B. Mona uddybede Karina’s forslag. Alice og Inger fortalte at konkurrence udvalget IKKE så det
muligt at afvikle klubkonkurrence og klubfest samme dag/weekend. Med det antal B og A
hunde der er i klubben pt. skal hele weekenden bruges til konkurrence afvikling, så fest søndag
efter konkurrence (det er vist NO GO).
Endvidere ville det ikke være muligt at få graveret pokaler.
Efter en del diskussion foreslog Irma at klubkonkurrencen bliver afviklet sidste weekend i
oktober og at klubfesten afvikles 2. lørdag i november.
Denne formulering var forsamlingen enige om skulle indføres fremadrettet.
Konkurrence udvalget kunne endvidere bekræfte at klubkonkurrencen afvikles 26. og 27.
oktober 2019.
C. Mona begrundede sit forslag. Forslaget afstedkom en ”god” meningsudveksling i
forsamlingen. Men alle var enige om at indtægter/udgifter i foreningen kan svinge meget de
forskellige år. Så derfor beslutter bestyrelsen år for år om der er økonomi til at der tildeles et
beløb til deling bland AKTIVE trænere, det pågældende år. Den præcise model vil blive
behandlet ved det kommende bestyrelsesmøde.
6. Valg af formand for 2 år – Brigitta Golde kan genvælges
Brigitta Golde blev valgt med applaus
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år – Susanne Hvid kan genvælges
Susanne Hvid blev valgt. Annette Pejstrup ønskede ikke genvalg og Hans Kristensen blev
foreslået. Han modtog valget (og takkede for valget).
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Irma Xxxx blev valgt som 1. suppleant og Gitte Madsen blev valgt som 2.suppleant.
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9. Valg af udvalg
Konkurrence udvalget
Alle blev genvalgt – Susanne Hvid – Alice Munch – Inger Pilgaard – Michael Thygesen
Træner udvalget
Alice Munch - Mona Tøttrup Jensen – Karsten Ebling
Fest udvalget
Lise Tøttrup – Lise Ryer – Helle Winther
10. Valg af 2 billagskontrollanter – Kirsten Kuhlmann og Jens Olesen
Begge blev genvalgt
11. Valg af billagskontrollant-suppleant
Karen Margrethe Balle blev genvalgt
12. Evt.
Mona efterlyste om en i bestyrelsen ville have hvervet som træningsplads ansvarlig, så ”man”
vidste hvem man skulle kontakte ved fejl/mangler. Ingen i bestyrelsen ville have det hverv, men
bestyrelsen vil komme med et SKRIV hvori der henstilles til at bruge mail formand@dchlangaa.dk når der opstår fejl/mangler (ja generelt problemer), så vil Brigitta sørge for videre
formidling/evt. løsning til rette vedkommende.

Herefter var det kaffe og kage til de fremmødte deltager.
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