Referat fra generalforsamling i DcH-Risskov
tirsdag den 18. februar 2014
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Fremmødte: 24 stemmeberettigede
Ole Suurland bød velkommen til den årlige generalforsamling i DcH-Risskov.

1. Valg af dirigent
Chris Olsen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovlig indvarslet.

2. Valg af 2 stemmetællere
Thomas Håkansson og Johnny Hune blev valgt til stemmetællere.

3. Beretning for året 2013 af foreningens formand
”Bestyrelsen:
Året 2013 var kendetegnet at vi som klub, er ved at finde vor maksimale antal
medlemmer, set i forhold til vor trænerstab.
Igen i år ligger vi lige under 200 medlemmer. Hvis vi skal bibeholde dette antal
medlemmer, kræves der fleksibilitet fra vor trænere, en udfordring som vore
trænere i 2013 tog op.
Tusind tak for det, håber at I ligeledes i indeværende år vil hjælpe klubben.
På kreds- og landsplan er antallet af medlemmer faldende. Nogle mener, det er et
generelt tegn på afmatning, måske er dette korrekt, men vi som klub SKAL
forsøge at yde vor bedste, så alle medlemmer føler sig som en del klubben. Ingen
er fejlfri - heller IKKE formanden. Alt konstruktivt kritik som gives med et lille
smil eller et blink i øjet, vil blive behandlet på samme positive måde, som det er
afleveret på. Kun sammen kan vi holde vor klub på rette spor.
Der vil I 2014 på landsmødet blive stemt, om alle klubber i DcH regi skal gå over
til løbende kontingent. Bestyrelsen har endnu ikke set det færdige forslag, så der
er ikke besluttet noget fra vor klub endnu. Det er dog en meget stor udgift, vi
lokalforeninger skal betale, tiden må se, hvor vi ender.
Vi har indkøbt et stort telt, så vi på egne arealer kan afholde konkurrencer af en
vis størrelse og ikke mindst altid i tørvejr.
Vor AG afdeling har fået, noget nær de perfekte indendørs træningsmuligheder i
2013. Et virkeligt stort løft for AG.
Der er oprettet en DcH Risskov facebook side, denne bliver administreret af vor
næstformand. Hun vil med ”hård” hånd fjerne indlæg, der ikke lever op til de

værdier, vi har i klubben.
Fx skriv kun det, du kan sige ”face to face” eller i en forsamling, hvor alle kan
komme til orde.
Denne side er ikke vor officielle måde at kommunikerer på, da vi ikke vil tvinge
nogle til at oprette en profil på sociale medier.
I 2013 er Therese blevet uddannet DcH lydighedsdommer, stort tillykke med det.
Set ud fra en af mine andre kasketter, nemlig medlem af DU, er det virkeligt rart,
når et medlem af ens klub, består eksamen med bravour.
Thomas og Sigrid er nu færdige med deres Agility overbygning og hermed helt
færdig med træneruddannelse. Anne er i gang med træneruddannelsen i lydighed.
Godt gået af jer alle.
Konkurrencer:
Vi har igen i år afholdt lokal-, kreds- og landskonkurrencer. Ikke mange
foreninger kan præsenterer 8 lands-/kredskonkurrencedage.
Jeg vil gerne sige stor tak til udvalgene for det kæmpe stykke arbejde, der ligger
her.
Som sædvanlig var Risskov repræsenteret ved DcH´s DM. Det er flere år siden,
vi har været så mange, som var kvalificeret til DM.
Tak for den måde I repræsenterede vor klub på.
Klubhuset/Arealer:
Udgifterne til arealer er igen i år en meget stor udgift. Efter sommerpausen
besluttede vi at lave en anden aftale med vor leverandør af græsklipning. Aftalen
gik ud på, at der skulle klippes efter behov, en aftale der fungerede virkelig godt.
Ja, en stor udgift, men nødvendig.
Arbejdsdagen i 2013 blev afholdt som sædvanligt. Vi nåede ikke alt denne dag,
men det planlagte blev efterfølgende lavet af medlemmer, som selv kom og tilbød
deres hjælp.
Stor tak til jer alle, uden jeres hjælp ville vor hus forfalde eller måtte holdes i
stand med ”dyre” håndværkere.
Udvalgene:
Udvalgene har i 2013 ydet et fantastisk arbejde. Konkurrencer, kurser,
udvalgsmøder, aktiviteter, trænermøder m.m.
Vort nye rallyudvalg har nu eksisteret i et år, et år med udfordringer, men også et
år med kvalitet. Vi skal hjælpe vort nye udvalg på bedste måde, så vi i Risskov
vækster på denne disciplin, potentialet er der, det må og skal vi udnytte.
Jeg har sagt det før, men vor trænere og udvalg er vor klubs livsnerve, uden jer
ville vi ikke være her.
Så mange tak for jeres store arbejdskraft.
Økonomi:
Vor forenings økonomi i detaljer overlader jeg som sædvanlig til vor kasserer.
Vi ender ud med et lille underskud, men ikke noget alarmerende.
Information & Kursus hold:
Igen i år vil jeg gerne takke vor webmaster Johnny. Flere klubber taler om deres
hjemmeside, jeg syntes, at vores fungerer.
Husk dog på, at hvis vi ikke ”fodrer” Johnny med nyheder m.m., vil der ikke ske
noget nyt på hjemmesiden. Ligeledes vil jeg takke Frank, for hans arbejde som

redaktør af Hundeposten. Ikke noget nemt job, han mangler altid stof. Dette stof
skal komme fra os alle sammen.
Chris har igen i år lagt øre til desperate hundeejere, der ikke tidligt nok har
tilmeldt hunden til træning. Gert har med tålmodighed set mange mails, hvor folk
med unghunde har ønsket træning.
Langt hen af vejen er det lykkedes at finde plads til de fleste.
Tak til jer alle.
Generelt
Til sidst vil jeg understrege, at vor klub fungerer som en klub skal og bør.
Ikke altid enige, men vi taler altid til hinanden med respekt for andres meninger.
Vi er stadig en klub, der bliver lyttet til på lands- og kredsplan. Vi ligger stadig
højt på landsplan målt i antal medlemmer.
Ovenstående kan kun lykkes, hvis vi taler sammen, kan lide at være sammen, er
åbne og ærlige over for hinanden og ikke mindst et stort arrangement fra alle jer
medlemmer.
Netop derfor vælger jeg at stille mit mandat til rådighed, hvis I ønsker at
genvælge mig som formand de næste 2 år.
Tak
Ole Suurland”
Det blev oplyst, at også Ann Brask er blevet uddannet som agilitytræner.
Ole forklarede om Winkas betalings-/regnskabssystem – såvel fordele som
ulemper. Da Bestyrelsen ikke har set det endelige udkast, så vi vil afvente, om vi
kan/skal sige ”go” eller ”no go”. Der var spørgsmål om dette emne kan medføre
en ekstraordinær generalforsamling. Ole Suurland sagde, at Bestyrelsen kunne
beslutte det.
Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget.

4. Regnskabsaflæggelse og budgetforelæggelse af foreningens
kasserer
Rosa Hansen gennemgik regnskab 2013 og budget 2014.
Der var et spørgsmål til diverse beløbet. Herunder er julefrokosten for alle
trænere og andre i stabsfunktionen.
Kommunen har hævet beløbet for arealleje. El og vand er også steget. Dette
skyldes bl.a., at der er træning alle dage.
DcH-Risskov har 40 års jubilæum i år. Dette påtænker Bestyrelsen skal fejres.
Dato vil blive udmeldt, når den nye Bestyrelse har haft sit første
Bestyrelsesmøde.

5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag.

6. Valg af formand (lige år)
Ole Suurland blev genvalgt til formand med applaus.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Rosa Hansen blev genvalgt til Bestyrelsen, og Peder Bo Nielsen indgik i
bestyrelsen. Begge blev valgt med applaus.

8. Valg af 2 suppleanter til Bestyrelsen
Dorthe Dahl blev genvalgt som 1. suppleant, Thomas Håkansson blev valgt som
2. Suppleant. Begge blev valgt med applaus.

9. Valg af 2 revisorer
Carsten Pedersen og Henning Stærk blev genvalgt til revisorer. Begge blev vlgt
med applaus.

10. Valg af 1 revisorsuppleant
Bent Pedersen blev genvalgt til revisorsuppleant med applaus.
Generalforsamlingen blev herefter suspenderet, inden vi overgik til punktet
Eventuelt, så vi kunne blive bespist.

11. Eventuelt
Revisorer havde en bøn til, at klubbens medlemmer afleverede ordentlige bilag,
så det var nemmere for både revisorer og kasserer at revidere regnskabet.
Agility havde en bøn til Lydighedsafdelingen, når man går spor: Læg ikke
godbidder på agilitybanen.
Ole Suurland appellerede til at støtte op, når man fra Kreds eller Lokalt vil
afholde kurser. Hvis ikke man støtter op om det, kan vi risikere, at der ikke bliver
tilbudt kurser fremadrettet.
Aktivitetsudvalget henstillede til, at man skrev sig på tilmeldingslisten til
dyrlægeaften den 4. marts 2014. Der mangler for tiden 4 personer, for at
arrangementet kan gennemføres.
Kreds 3 (= ”vores” kreds) skal stå for DM i 2017. Derfor skal vi, som klub, være
hurtig på aftrækkeren. Der skal bruges mange hjælpere til et så stort arrangement.
Ole Suurland har haft en korrespondance med Kredsen med hensyn til
overbygning på familiehundeholdet.
Peder Bo Nielsen efterlyste et mødelokale. Bestyrelsen har besluttet, at der skal
nedsættes et ad hoc byggeudvalg. Der er mange udfordringer i en
ombygning/tilbygning. F. eks forlængelse af lejekontrakt. Klubben har kun 3
måneders opsigelse. Ole Suurland vil gå rundt og ”prikke” personer ud til et
sådant udvalg. Ellers kom og tilbyd jeres hjælp om at deltage i et sådant udvalg,
så vi kan få et bedre klubhus m.m.
Hanne Winther oplyste, at der fra 2014 vil blive lagt beslutningsreferater fra
Bestyrelsesmøder og generalforsamlingsreferater på hjemmesiden.
Forsamlingen diskuterede nyhedsbreve. For tiden er der 36 medlemmer, der har
tilmeldt sig nyhedsbreve. Dorthe Dahl foreslog, at der blev reklameret for

nyhedsbreve i glasburet udenfor klubhuset. Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet
via klubbens hjemmeside.
Chris Olsen spurgte om klubben havde tilmeldt sig NemID. Ole Suurland
bekræftede, at vi var tilmeldt.
Da der ikke var mere til behandling på Generalforsamlingen, gav dirigenten ordet til
formanden for en afsluttende bemærkning.
Ole Suurland takkede for valget og tilliden og vi sluttede af med 3 x Hurra og 3 x Vov
for DcH.

Tranbjerg den 2. marts 2014
Hanne Winther Pedersen
Referent

