GENERALFORSAMLING
Lørdag den 5. november 2016 kl. 11.00
Valg af dirigent
Jan Gosmer.
Beretning ved foreningens formand:

Endnu et år kan føjes til DcH Ørsteds historie, et år fuld af aktivitet og progression – herligt.
Vi startede / sluttede med sidste års klubkonkurrence, som med stor entusiasme fra alle
deltagere blev afviklet i et forrygende vejr med storm og sne. Og en rigtig hyggelig
afslutning, hvorefter vi kunne tage hjem i solskin.
Vi startede året med mange hektiske timer ved skrivepulten brugt på fondsansøgning til
Elro fonden – tak til Hanne for godt samarbejde (Jørn mente en periode, Hanne og jeg lige
så godt ku flytte sammen). Arbejdet mundende ud i en flot bevilling fra Elro fonden, som
har givet os lys på træningsbanen og her i klubhuset. Det er vi meget glade for.
Vores arbejdsdag, hvor mange mødte op, blev der knoklet med alt fra rengøring, oprydning,
flis blev fordelt på p-plads, reparationer osv. Stor tak til alle Jer der hjalp – det blev et flot
resultat.
Jeg vil også gerne takke Lars og Per for en stor indsats med at holde græsset kort på
pladsen,
det er super godt at træne hund på kort græs, og godt for agility ikke at skal løbe i det lange
græs.
Vi har fået mange nye hunde og hundefører, særligt hvalpe har vi en flot stigning af. En stor
tak til vore trænere, for en stor og udfordrende indsats og deres ildhu og entusiasme. Kirsten
slider hårdt i det som træner på flere hold. Tak for din store indsats.
Træningsmæssigt var der stor tilslutning til hyggetræningen i vinterpausen, og i
sommerferien.
Af aktiviteter i klubben har vi blandt andet haft en rigtig god grillaften, en dejlig dag på
Stenalt Gods med opvisninger i både lydighed og agility – tak til de hundefører der mødte
op og gjorde et fint stykke arbejde.
En rigtig hyggelig fællestur til Gl. Estrup, dyrlægeaften og et foredrag af Anja Nielsen om
hundesprog.
Så har vi haft folk ude i konkurrencer – Jane har repræsenteret Ørsted DcH på fornemmeste
vis. Tillykke til Jane med de flotte resultater og super godt arbejde med hendes hunde.
Undertegnede har selv været ude i kreds konkurrencer, det blev til en halv oprykning– det er
spændende at være ude og se alt det gode hundearbejde rundt omkring.
Jeg håber flere hundefører får lyst til at repræsentere Ørsted DcH ude i kredsen.
Af kommende arrangementer vil jeg blot nævne klubkonkurrencen den 26-11, efterfulgt af
juleafslutning og julefrokost om aftenen. Der vil igen i år blive noget hyggetræning i
pausen.
I støbeskeen arbejder bestyrelsen på at få jævnet og planet træningsbanen, det er hårdt

tiltrængt. Og der er ting i gang omkring alternativ opvarmning af klubhus, så vi kan slippe
af med fugten.
Sluttelig vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt stykke arbejde og de frivillige som
melder sig, når vi har brug for jeres hjælp. I har alle gjort en stor indsats i årets løb.
Beretningen godkendes.
Regnskabsaflæggelse ved foreningens kasserer:
(Se dokumentet ”Regnskab 01.10.2015 – 30.09.2016” for detaljer)
Indtægter i alt:
Udgifter i alt :
Periodens underskud:

137.498,66
142.545,15
5.046,50

Underskuddet skyldes bankgebyr i forbindelse med bevillingen fra ElroFonden – foreningen
skulle i første omgang selv betale faktura vedr. lysmaster – herefter betalte ElroFonden.
Dette kostede naturligvis i banken. Derudover er der brugt en del penge på trænerkurser –
disse penge er givet godt ud! Kirsten Bødker vil forsøge at få nogle af disse penge
refunderet næste regnskabsperiode.
Regnskabet godkendes.
Fastlæggelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslå en mindre forhøjelse med 50 kr. fra januar til og med juni. Resten af året
forbliver kontingentet uændret dette skal ses i lyset af, at Landsforeningen og Kredsen skal
have det fulde beløb, uanset hvornår man melder sig ind.
Forhøjelsen godkendes af generalforsamlingen.
Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
Valg af kasserer
Kirsten Bødker modtager genvalg.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Hanne de Wolff og Maja Aagaard modtager begge genvalg.
Valg af 2 suppleanter
1.suppleant Lars Kastrup Jørgensen modtager genvalg.
2.suppleant Jens Jørgen Pedersen foreslås af Bodil Fur og vælges enstemmigt.

Valg af bilagskontrollanter
1.kontrollant Jane Lystlund Bak modtager genvalg
2.kontrollant Bente Jakobsen modtager genvalg.
Valg af bilagskontrollant suppleant
Aase Bøgedal Troelsgaard modtager genvalg.
Eventuelt
Dorthe Bossow foreslår, at klubben reklamerer mere med, at der sælges godbidder, klikkere,
træktove m.m., da flere nye medlemmer ikke ved dette. Samtidig roser hun klubben for et
godt arbejde.
Bente Jakobsen foreslår klubben at bruge Facebook mere og bedre – eksempelvis opslag,
når vores trænere er på kursus og andet relevant. Herudover opfordrer bestyrelsen til, at så
mange som muligt ”liker” vores opslag – herved kommer det længere ud på Facebook og
virker som reklame bedre.

Generalforsamlingen foregik i god ro og orden, og bestyrelsen vil gerne takke de fremmødte
for deres engagement i samme.

