Referat generalforsamling 4/11/2017
Valg af dirigent
Aase er valgt
Beretning ved foreningens formand:
Så er vi atter samlet om ”det runde bord”, endnu et år kan vi føje til Ørsted DcH’s historie – et år fuld
af aktivitet og udvikling. Vi sluttede faktisk sidste år med at sende ansøgning til renoveringspuljen.
Det kan vi se resultatet af nu med nye vinduer, en ny dør og solvarme, som også holder fugten væk
fra klubhuset. Kirsten lavede ansøgning til Elro Fonden, som igen i år har doneret en fin sum penge til
nye containere med belægningsfundament. Stor tak for din kæmpe indsats du gør for klubben
Kirsten, du knokler virkelig meget både som træner, bestyrelsesmedlem og kasserer.
Traditionen tro havde vi vores arbejdsdag i foråret, hvor mange hjalp til med oprydning, rengøring, vi
fik sat lampe op på toilettet og kørt flis ud og meget andet. Stor tak til alle Jer, der knoklede løs – det
blev så fint. Og igen for kort tid siden, stillede en flok beredvilligt op, så vi på fornemmeste vis kunne
være vært for en flok trænere på kursus. Endnu en gang tak, I skal vide gæsterne var meget tilfredse
med vores fine klub.
Jeg vil også gerne sige en stor tak til Jan og Per, for en stor indsats med at klippe græsset på banen,
det er en fornøjelse.
Der kommer ofte nye hunde, især hvalpe er der en fin tilgang af. Agility er vokset så meget, at
Kirsten nu har to hold – fantastisk.
På træner fronten har vi to nye trænere godt på vej, Mona og Søs, og Aase har for ganske nylig
bestået prøven til familiehundetræner. Tillykke Aase. I det hele taget har vi en dejlig videbegærlig
trænerflok, som ofte drager ud i det ganske land og suger ny viden til sig, til stor gavn og fornøjelse
for alle os hundefører. Det er så fantastisk og jeg vil gerne sige en stor tak for Jeres entusiasme og
ildhu, alt Jeres store arbejde med træningen og alle de udfordringer I står overfor. I stiller altid op
uanset vejr og vind. I er rigtig dygtige og vi sætter stor pris på Jer og al den tid i ligger herude.
I årets løb har vi (ud over vabler på arbejdsdagen), bla. haft en rigtig god og hyggelig grilleaften, en
rigtig fin fællestur til Gl. Estrup, foredrag om hundemassage, en dejlig dag på Stenalt Gods med
masser af godt hundearbejde – og mad. Tak til de hundefører, der mødte op og gjorde et fint stykke
arbejde. Og en rigtig god dag med foredrag af trænergruppen.
På konkurrenceplan har vi desværre ikke haft nogle lydighedshunde afsted. Til gengæld gør vores
agility hunde en flot indsats. I drøner rundt i det meste af Jylland og repræsentere vores klub på
bedste vis. I har meget ofte præmier med hjem – I er bare så gode og vi er stolte af Jer. Bliver nødt til
at nævne Jane, som på fornemmeste vis har repræsenteret os. Tillykke med de flotte resultater – et
super godt arbejde du laver med dine hunde.
Jeg håber at også nogle af vore dygtige lydighedsfolk får lyst at prøve kræfter ude i kredsene.
I støbeskeen har vi en ansøgning til renovationspuljen om udbygning af vores strøm i klubhuset, lys
til containerne og parkeringspladsen. Ligeledes arbejder vi på at få jævnet banen, sat tag over
generatoren og containerne. Alt sammen noget vi jo skal ud og finde pengene til.
Vi slutter året med agility konkurrence og opvisning far de enkelte hold, derefter julehygge og
julefrokost om aftenen.

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt stykke arbejde i årets løb. Og tak til alle Jer, der
stiller op når vi har brug for hjælp. I har alle gjort en stor indsats.

Bodil Fur
formand
Ørsted DcH
Beretningen godkendes
Regnskabsaflæggelse ved foreningens kasserer:
(Se dokumentet ”Regnskab 01.10.2016 – 30.09.2017” for detaljer)
Indtægter i alt:
Udgifter i alt :
Periodens underskud:

53260,15
61408,11
  8147,96

Underskuddet skyldes bla. udgift til halvpart i traktoren til græsklipning på 5000kr der
er også indkøbt en buskrydder til klubben og materialer til klæg fælder. Der har også
været en uforudset vandskade sidste vinter pga. frostsprængning. Det meget våde
efterår har givet store udfordringer med en blød parkeringsplads, Drastrup Bioenergi
v/Morten Sørensen har sponsoreret 25 m3 flis til pladsen i 2017, og derved sparet os
for en stor udgift, vi siger mange tak.
Regnskabet godkendes.
Fastlæggelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår en forhøjelse med 100kr. til 1050kr og hold nr. 2 300kr. Kreds 3
hæver kontingentet med 40 kr pr. medlem, så hvis der også skal blive lidt til klubben
foreslås 100kr. opdelt så der fremover bliver et klubkontingent på 50kr og et
træningsgebyr, passive medlemmer foreslås også et medlemskab på 50kr
Forslaget vedtages
Indkomne forslag
Forslag 1
Forslag om at klubben bliver medlemskab af DGI, da det giver mulighed for
deltagelse i konkurrencer og kurser. Forslaget vedtages
Forslag 2

Forslag om offentliggørelse af beslutningsreferater og dagsordner fra
bestyrelsesmøder. Bestyrelsen arbejder allerede på det.
Forslag 3
Forslag om at alle gøres til redaktører på fb for at få mere reklame. Bestyrelsen er
med på at vi skal være mere aktive med relevante opslag på fb. Da vi er medlem af
en større organisation DCH, som har nogle politikker vi skal følge, anbefaler de at vi
ikke har en fuldstændig åben side. Ønsket om mere reklame, og at nå længere ud,
kan opnås ved at flere deler og liker de opslag der er.
Forslag 4
Forslag om at få IPO ind over træningen. Vi har ikke grundlag for et IPO hold, men vi
træner IPO (udløb til figurant) lørdag efter træningen af familie og hvalpehold.
Valg af formand
Bodil er på valg, modtager genvalg
Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer
Per er på valg, modtager genvalg.
Valg af 2 suppleanter
Jens Jørgen Pedersen rykker op som 1. suppleant, Susie Bojer foreslås som 2.
suppleant og accepterer.
Valg af bilagskontrollanter
Jane Bak, Bente Jakobsen modtager genvalg.
Valg af bilagskontrollant suppleant
Aase Troelsgård modtager genvalg.
Eventuelt
Bente Jakobsen foreslår om det var det muligt med 2 gratis prøvetræninger.
Flere foreslår mere reklame for klubben.
Jane foreslår grundregler/husregler gøres mere synlige, og forklares til nye
hundefører.

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

