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1. Valg af dirigent
Bodil foreslår Aase. Der er enighed og Aase er valgt som dirigent.
2. Beretning af foreningens formand
November 2018 – endnu en gang kan et år føjes til DcH Ørsteds historie. Et
dejligt år med masser af aktivitet, grin og latter. En enkelt alvorsstund,
udfordringer og succeser. Og selvfølgelig masser af godt hundearbejde – det
hænder de kære vovser har deres udfordringer med mennesket i den anden
ende af snoren ;)
Vi sluttede året i bestyrelsen af med en ansøgning til renoveringspuljen – den
gav pote i april i år, hvor vi fik bevilget midler til at etablere lys og varme i
klubhuset og lys på p-pladsen. Det nyder vi godt af f.eks. i dag, men det
giver mulighed for at benytte f.eks. projektor under kurser og foredrag.
Som I også har bemærket, har vi fået internet og det er til fri benyttelse. Det
er Per, som har foranlediget det. Tak Per.
Kirsten har for nylig ansøgt DGI om nyt agility udstyr og fået svar tilbage at
det er bevilliget. Stor tak til Kristen for alt dit arbejde og din store indsats her
i klubben.
Så alt i alt har vi faktisk igen i år, fået hevet en god slat penge hjem – det er
dejligt.
Vi havde – i min verden- en super god arbejdsdag, hvor der blev knoklet med
alt fra rengøring, reparationer, malerarbejde, oprydning og indretning af de
nye containere. Tusind tak til alle jer, der stillede op og gav en hånd med.
Og jeg vil gerne sige en stor tak til Jan og Per for at holde vires bane så fint
klippet. Det er virkelig dejligt.

I årets løb har vi været på ”messe” i Rougsø Hallen – tak til jer der stillede
op og gjorde det muligt, vi har haft et super godt foredrag med Estell,
sommertest, traditionen tro var vi på Stenalt Marked, som desværre druknede
en anelse i regn og storm. Stor tak til jer, der trodsede vejret og stillede op.
Som vanligt manglede vi ikke proviant. Vi havde også en rigtig hyggelig
aften hos Bitte og Kim – blot for at nævne nogle af de ting vi har lavet.
Vi har gennem hele året sagt velkommen til rigtig mange nye hunde, især
hvalpe har der været en flot tilgang af. Og en del fortsætter, det er så fint.
Agility vokser også, kan du snart have flere på dine to hold Kirsten?
Vi har en særdeles ihærdig trænerflok, som til stadighed uddanner sig og
generøst deler ud af deres store viden. Vi måtte desværre sige farvel til
Mona, som er rejst hjem til Norge. Til gengæld er Mette kommet med som
hjælpetræner – det er vi super glade for.
Jeg vil gerne sige en kæmpe tak til jer trænere for al den tid I bruger herude
OG på planlægning af undervisningen af os hundefører. I stiller op uanset
vejr og vind, er altid parate til at tage en snak med hundeførerne, leder i alle
hjørner efter en løsning så frem et problem opstår. Vi nyder i den grad godt
af jeres entusiasme og ildhu. Vi har ganske enkelt en fantastisk trænerstab.
Og så har vi haft folk ude i konkurrencer. Vi har et agilityhold, som drøner
rundt i det ganske land til masser af konkurrencer. Og I gør det godt, får ofte
rigtig fine placeringer. Tillykke til jer alle. I lydighed har vores alle sammens
Thomas og Cooper ikke alene fået en flot oprykning til B-klassen – I var
simpelthen med til DM, det er så fornemt og suverænt at jeg har svært ved at
sætte ord på. Tak for I repræsenterer os så fornemt og endnu en gang
tillykke.
Vi slutter (næsten) året af med klubkonkurrence og julehygge – vi glæder os
til en god dag.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt arbejde i årets løb, og tak
til alle jer der stiller op når vi har brug for en hjælpende hånd.
Bodil Fur
Formand
Ørsted DcH

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer
Se dokumentet ”regnskab”
Kassererens kommentarer til regnskabet:
 Indtægten på ”Kontingent” er steget. Dette skyldes at vi er 59
medlemmer i år, mod 46 medlemmer sidste år, samt at kontingentet til
både kreds- og landsdelen også er steget.
 Indtægten ved ”Arrangementer” er faldet fra sidste år, da vi har holdt
sommerfest hos Bitte og Kim, i stedet for i klubben. (dog har vi i den
forbindelse heller ikke haft nogen udgifter)
 Indtægten ved ”Gaver og sponsorater” er stor i år, da vi fik bevilget
75.000,- af ELRO Fonden til 2 containere. Og vi har også fået
sponsoreret i alt 11 agility-spring af JJ Transport, Drastrup Bioenergi
og MS SMEDE OG MONTAGE.
 Kantine/Kaffe overskuddet er faldet fra ca. 700,- i sidste regnskabsår
til 270,- i dette regnskabsår.
 Udgiften ved ”Gebyr, provision, renter” er højere i år. Der er kommet
en øget udgift til Sparekassen på 1.000,- pr. år til forsikring af vores
bankkonto/foreningskontoen. Derudover skulle vi selv lægge penge
ud til containerne fra ELRO Fonden, som gjorde at vi måtte betale et
gebyr for et midlertidig overtræk.
 Udgifter ved ”Træningspladsen” er bl.a. gået til diesel til generatoren,
plæneklipper, ny hængelås til hovedporten, rallyskilte-holdere,
indretning af de nye containere.
 Udgifter ved ”Agilityudstyr”. Bestyrelsen har bevilget køb af ny
godkendt vippe til agility-holdet.
(Der er også bevilget 2.500,- til køb af udstyr til lydighedsholdene,
som ikke er brugt endnu)
Medlemmernes kommentarer til regnskabet
 Thomas: Overskuddet ved kantinen/kaffe er faldet voldsomt, og vi bør
benytte klubbens kantine noget mere. Det er positivt at der er kommet
filterkaffe i stedet for pulverkaffe.
Forslag: stigning af kontingent og lade kaffe/the være gratis eller
forbyde egen medbragte kaffe på pladsen.
Bestyrelsen tager forslagene til efterretning og arbejder videre på det.
 Aase: Opfordrer bestyrelsen til at udfordre banken ang. det nye gebyr
på 1.000,- til forsikring af kontoen. Hører om banken vil sponsorere
klubben, samt forhøre sig om hvad det koster andre steder.
Bestyrelsen tager forslaget til efterretning og arbejder videre på det.

4. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen kommer med 2 forslag til stigning af kontingent. Se dokumentet
”kontingent”
 Stigning med 25,- til 1.075,- pr. år.
Begrundelsen er de nyligt komne udgifter til vores foreningskonto i
sparekassen. Der ønskes fra bestyrelsens side at investere i klubben
fra egen lomme til udjævning af vores græsplæne, da det er blevet en
stor prioritet, samt at vi har fået afslag på sponsorat her til. Endvidere
ønsker bestyrelsen stadig at kunne sende trænere på uddannelse, samt
efteruddannelse.
 Stigning med 50 til 1.100,- pr. år.
Begrundelse er som nævnt ovenfor. Endvidere har der været et stort
ønske blandt medlemmer og bestyrelse i længere tid at få en
affaldscontainer på pladsen, så vi ikke selv skal tage vores høm-hømposer eller de store affaldssække fra ugentligt brug og arrangementer,
med hjem i bilen. Da dette langtfra er nogen rar oplevelse.
Begge forslag har kun en stigning til og med august måned, da bestyrelsen
har fået nys om at det er svært for nye medlemmer, at forstå det høje
kontingent i slutningen af året.
Der bliver stemt blandt de fremmødte og der er fuld enighed om at
kontingentet skal stige med 50,- til 1.100,Medlemmernes kommentarer til kontingentet
 Thomas: Trods der ikke er stigning i kontingentet de sidste måneder
af året, er det stadig et højt beløb. Forslag: have folk som
prøvemedlem, så det ikke er nødvendigt at betale til kreds- og
landsdelen
 Berit: Forslag til anden løsning af samme problematik. Nye
medlemmer skriver under på at deres egen forsikring dækker i tilfælde
af skader.
 Bestyrelsen forstår problematikken om det store kontingent i
slutningen af året, men ser ikke ”prøvemedlem” eller ”underskrift om
forsikring” som løsninger. Beløbet er højt, da vi skal betale til både
kreds- og landsdelen, og noget af denne betaling går til forsikring af
vores medlemmer og deres hunde på pladsen. Og det er ikke noget
bestyrelsen vil gå på kompromis med.
Bestyrelsen kan berette at det er en problematik i mange DcH klubber
og at det også er et emne som er blevet og bliver taget op ved
landsmøderne, bl.a. med forslag om rullende kontingent.
Bestyrelsen vil arbejde videre med denne problematik.

5. Indkomne forslag
Se dokumentet ”Indkomne forslag 1-2”
Forslag 1
 Bestyrelse og medlemmer er for forslaget.
Som tidligere nævnt har bestyrelsen søgt sponsorat til dette, dog uden
bevilling. Derudover er der søgt mulighed ved kommunen (da det er
deres jord), de har mulighed for at hjælpe med opgaven, men ikke
med finansiering. Det vil koste ca. 15.000,- + moms at få jævnet
vores træningsareal gennem kommunen. Det er penge vi er nød til at
tage fra egen kasse, og bestyrelsen søger derfor også hjælp ved
medlemmerne.
Bestyrelsen arbejder videre med opgaven, med medlemmernes hjælp.
Samt om hvordan vi passer godt på vores areal efterfølgende.
Forslag 2
 Bestyrelse og medlemmer er for forslaget
En permanent løsning vil kræve at der søges tilladelse hos
kommunen. Derfor arbejder bestyrelsen og trænerne videre på en
flytbar løsning. Dette vil også lette græsslåningen.

6. Valg af kasserer (lige år)
Kirsten Bødker er på valg og modtager genvalg.
Kirsten er genvalgt som kasserer
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Lars K. Jørgensen er på valg og modtager ikke genvalg
Maja Aagaard er på valg og modtager ikke genvalg, men vil gerne fortsætte
som webmaster.
Jens Jørgen Pedersen står som 1. suppleant, og modtager valg til
bestyrelsen. Jens Jørgen Pedersen er valgt.
Susie Bojer står som 2. suppleant, og modtager valg til bestyrelsen. Susie
Bojer er valgt.
8. Valg af 2 suppleanter
Bodil forslår Ann Elgaard Jensen som 1. suppleant. Ann Elgaard Jensen
modtager valg. Ann Elgaard Jensen er valgt som 1. suppleant
Bodil forslår Jette Bonde som 2. suppleant. Jette Bonde modtager valg. Jette
er valgt som 2. suppleant

9. Valg af 2 bilagskontrollanter
1. kontrollant: Jane Bak er på valg og modtager genvalg. Jane Bak er valgt.
2. kontrollant: Bente Jakobsen er på valg og modtager genvalg. Bente
Jakobsen er valgt.
10. Valg af bilagskontrollant suppleant
Aase Troelsgaard er på valg og modtager genvalg. Aase Troelsgaard er
valgt.
11. Eventuelt
Bente
 Ros til bestyrelsen for at få beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne
på hjemmesiden
 Ønske om ”Spot-kurser”. Små intensive kurser om bestemte emner.
Trænerne har også dette ønske og arbejder videre på det. Dog tilføjer
trænerne at de er en lille trænerstab, så arbejdsbyrden er i forvejen
stor.
 Kantinen og godbids-salget mangler synlighed og reklame. Der
ligges op til uddelegering af ansvarsområder og bestyrelsen arbejder
videre på det.
Thomas
 Selvom hvalpe-holdet har haft en stor fremgang i år, kan vi stadig
bruge noget mere synlighed i lokalsamfundet, bl.a. ved opslag.
Bestyrelsen har haft de samme overvejelser, og har udarbejdet et
opslag med afriv. Der ligges en bunke af dem i klubhuset, så
medlemmerne kan være med til at sætte dem op i lokal området. Dog
med tilladelse af de enkelte steder.
Vibeke
 Efterspørger hundeførerkort.
Aase bekræfter at de bliver bestilt i dag, efter de sidste prøver.

