Referat fra ordinær generalforsamling i DcH-Risskov
onsdag den 10. februar 2016 kl. 19.30
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Valg af 2 revisorer
Valg af revisorsuppleant
Eventuelt

Fremmødte: 26 stemmeberettigede
Ole Suurland bød velkommen til den årlige generalforsamling i DcH-Risskov.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Chris Olsen til dirigent, der kunne konstatere, at
generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
2. Valg af 2 stemmetællere
Carsten Pedersen og Henning Stærk blev valgt til stemmetællere.
3. Beretning for året 2015 af foreningens formand
Formandens beretning 2015
Bestyrelsen:
Så skriver vi 2016 og tiden er oprandt til vor årlige generalforsamling. Da jeg stillede
op som formand i 2006, var det med den ambition, at Risskov fortsat skulle udvikle
sig, samt at der langt hen ad vejen skulle være plads til forskelligheder i klubben.
I min egen evaluering, syntes jeg, at der er meget, der er opnået. Men der er også
plads til forbedringer.
For at danne grundlag for videre succes, er der 3 kategorier, der skal lykkes - tidligere
medlemmer - nuværende medlemmer - fremtidige medlemmer.
Vi må og skal være så dygtige, at tidligere medlemmer vil anbefale os eller dukker op
på ny, når de har fået en ny hund.
Vi må og skal være så dygtige at vore medlemmer syntes, at de får noget med hjem
fra træning.
Vi må og skal være så dygtige, at vi tiltrækker nye medlemmer, som forhåbentligt har
hørt godt om os, både når det drejer sig om miljøet i og omkring klubben og ikke
mindst på instruktørsiden.

Vi var i 2015 ca. 170 medlemmer, det er en mindre tilbagegang, en tilbagegang som
desværre er et lands problem.
Vi må derfor til stadighed lære at lytte til vore medlemmer.
I år har vi prøvet at starte et formiddagshold op. Desværre var der ikke tilslutning til
dette, men jeg er ikke i tvivl om at et sådant tiltag er vejen frem.
I alle sportsgrene vil medlemmerne selv bestemme, hvor og hvornår de vil træne.
Dette kan selvfølgelig ikke blive tråden i en klub, men med forskellige
træningstidspunkter vil vi være attraktiv som klub.
Vi har i år haft indbrud i vor redskabsskur, hvor vor buskrydder med mere blev stjålet.
Fremover må vi måske leje os til de dyre ting, således at vi ikke mister værdier.
Som I måske har set, er byggeudvalget i gang med at sondere mulighederne for en
udvidelse af vor klubhus, en udvidelse, der absolut er nødvendig, også set i det
forhold at skal kunne tiltrække nye medlemmer.
Til en udvidelse har vi brug for kapital, så hvis der er medlemmer, der sider inde med
en mulighed, som bestyrelsen ikke har tænkt på, må I endelig kontakte os.
Igen i år er klubhuset holdt rent, takket være Birthe og Lis.
De har skabt fine forhold for os mennesker.
2015 har været præget af en dejlig atmosfære, samarbejde og tillid afdelingerne
imellem. Mange tak for det, det lover godt for fremtiden.
Med stolthed vil jeg også i min beretning endnu en gang ønske Carsten Pedersen
tillykke med hans 25 års jubilæum i klubben.
Det er yderst vigtigt for kulturen i klubben, at vi har medlemmer med lang
anciennitet.
I 2016 har vi 40 års jubilæum som medlem af Landsforeningen Danmarks civile
Hundeførerforening. Dette påtænker bestyrelsen at fejre med en klubfest, en fest jeg
håber, at mange vil deltage i.
Konkurrencer:
Vi har afholdt lokal -, kreds- og landskonkurrencer.
Jeg vil gerne sige stor tak til udvalgene for det kæmpe stykke arbejder, der ligger i
planlægning og afvikling af disse.
Jeg vil ligeledes sige tak til de mange personer, der har hjulpet vore udvalg, uden jeres
hjælp var der ingen konkurrencer.
Risskov var igen repræsenteret ved DcH´s DM.
Charlotte Jensen blev for tredje gang, i 4 forsøg, Danmarksmester i Rally. Et stort
tillykke til hende.
Ligeledes en tak til de andre deltagere på den måde, I repræsenterede vor klub på ved
DM.
Klubhus og arealer:
Som I måske kan huske, regnede det stort set hele sommeren, hvilke gjorde, at vore
arealer var meget våde, et enkelt problem blev løst sammen med Aarhus Vand, da det
viste sig, at nogle dræn var stoppet.
Udgifterne til arealer er på samme niveau som i 2014.
At vi investerede i en større terrasse i 2014, kom virkeligt til gavn i år. Vor telt stod i
en længere periode på denne, hvilket gjorde at udvalgene kunne bruge teltet på
konkurrencedagene.

Arbejdsdagen i 2015 blev afholdt som sædvanligt.
Stor tak til jer alle. Uden jeres hjælp ville vor hus forfalde.
Udvalgene:
Udvalgene har igen ydet et fantastisk arbejde. Konkurrencer, kurser, udvalgsmøder ,
aktiviteter, trænermøder m.m.
Tak for jeres store arbejdskraft.
Økonomi :
Vor økonomi ser fornuftig ud.
Detaljer overlader jeg som sædvanlig til vor kasserer.
Information & Kursus hold :
Igen i år vil jeg gerne takke vor webmaster Johnny. Johnny er fantastisk hurtigt til at
få materiale på hjemmesiden .
Vor landsforening har valgt et nyt design til deres hjemmeside, på sigt kunne det være
en mulighed at copy/paste denne, så vi igen ligner DcH`s hjemmeside.
Men før dette vil ske, skal vi nok lige igennem de berømte børnesygdomme.
Ligeledes vil jeg takke Frank for hans arbejde som redaktør af hundeposten.
Bestyrelsen har besluttet, at gå fra 4 numre om året til 3. Dette for at der gerne skulle
være mere læsestof, samt at udgivelsen af disse, kommer på de optimale tidspunkter.
Chris har igen i år styret hvalpelisten til UG.
Mange tak til ovennævnte.
Generelt:
Til sidst vil jeg understrege, at vor klub fungerer fint. Vel er vi ikke altid enige, men
med fleksibilitet fra os alle, løses opgaverne hen af vejen.
Vi skal altid være åbne overfor kritik, hvis den er saglig.
Men jeg vil til stadighed nævne, at vi skal læne os op af vor foreningsværdier.
Vi skal være tro mod disse, så vi sammen har det samme mål.
Mange tak for jeres måde at være på, det lover godt for fremtiden.
Tak
Ole Suurland
Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget.
4. Regnskabsaflæggelse og budgetforelæggelse af foreningens kasserer
Rosa Hansen gennemgik regnskab 2015 og budget 2016.
Der var ingen kommentarer hverken til regnskab eller budget.
Regnskab og budget blev godkendt.
5. Indkomne forslag
Ole gennemgik tekstændringen vedr. dobbelt medlemskab.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
6. Valg af formand (lige år)
Ole Suurland blev genvalgt med applaus.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Rosa Hansen og Peder Bo Nielsen blev begge genvalgt for en 2-årig periode med
applaus.
8. Valg af 2 suppleanter til Bestyrelsen
Dorthe Dahl blev genvalgt som 1. suppleant, Thomas Håkansson blev genvalgt som 2.
suppleant. Begge blev genvalgt for en 1-årig periode med applaus.
9. Valg af 2 revisorer
Carsten Pedersen og Henning Stærk blev genvalgt til revisorer for en 1-årig periode
med applaus.
10. Valg af 1 revisorsuppleant
Bent Christensen blev genvalgt til revisorsuppleant for en 1-årig periode med applaus.
11.Eventuelt
Ole fortalte i ly af det kommende Landsmøde i
Landsforeningen DcH, at Landsforeningen er ved at løbe tør for penge. Ole
redegjorde for forslag til, hvordan Landsforeningen kunne få stablet kapital op igen.
Der blev lagt op til debat i forsamlingen og der blev diskuteret flere løsningsforslag.
Peder Bo, der er sekretær i Initiativfonden, supplerede Oles kommentarer.
I forsamlingen var der stemning for en lille kontingentforhøjelse – dog ikke med en
stigning på foreslået kr. 140,00 pr. år/pr. medlem - kombineret med besparelser i
diverse udvalg.
Astrid Würtz spurgte om status på DcH-Risskov byggeriet. Ole kommenterede, at qua
Landsforeningens dårlige økonomi og tanke på at nedlægge udvalg – herunder også
Initiativfonden, vil der ikke blive bygget, da vi ikke vil bruge alle DcH-Risskovs
likvide midler.
Da der ikke var flere, der ønskede ordet, meddelte dirigenten, at generalforsamlingen
var afsluttet og gav ordet for en afsluttende bemærkning til Formanden.
Hanne Winther Pedersen
Referent

