Referat fra den ordinære Generalforsamling i DcH-Risskov
tirsdag den 29. januar 2019 kl. 19.30 i Klubhuset
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Valg af 2 stemmetællere
Beretning af foreningens formand
Regnskabsaflæggelse og budgetforelæggelse af foreningens kasserer
Indkomne forslag
Vedtægtsændringer
6. Valg af formand
Ingen valg
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Sidse Rørvig er på valg – er villig til at modtage genvalg
Hanne Winther er på valg – er villig til at modtage genvalg
8. Valg af 2 suppleanter til Bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår Astrid Würtz som 1. suppleant
Bestyrelsen foreslår Anne Abildgaard som 2. suppleant
9. Valg af 2 revisorer
10. Valg af 1 revisorsuppleant
11. Eventuelt
Fremmødte: 22 stemmeberettigede
Ole Suurland bød velkommen til den årlige Generalforsamling i DcH-Risskov.

1.

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Chris Olsen som dirigent og Chris Olsen blev valgt med
applaus. Chris Olsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
Der var en ændring i forhold til den udsendte dagsorden mht. til valg af
Suppleanter til Bestyrelsen. Se under dagsordenens punkt 8.

2.

Valg af 2 stemmetællere
Charlotte Jensen og Gert Jensen blev valgt som stemmetællere med applaus.

3.

Beretning for året 2018 af foreningens formand
Formandens beretning 2018
Bestyrelsen
2018 har været et roligt år i klubben. I kredsen og landsforeningen har der
ligeledes været ro på.
Dette skyldes mere åbenhed på alle fronter.
I 2018 var vi ca. 165 medlemmer, et tal der har været konstant i flere år.
Mange medlemmer er i sig selv ikke et mål, men en pejling på, at det er rart at
”gå til hund ” i vor klub.

Dette skyldes ikke mindst vore instruktører, som er gode til at byde nye
medlemmer velkommenm og tilbyder effektiv træning, også efter, hvad vor
medlemmer ønsker.
Ligeledes har instruktørerne været meget fleksible, når vi skulle finde pladser til
hundeførere.
Mange tak for det.
Vi har ændret noget i vor kontingentstruktur. Det er blevet billigere at indmelde
sig i klubben i de sene efterårsmåneder.
Ligeledes afprøver vor Agility afdeling en anden form for tilmelding af
begynder-hunde.
Betaling og indmeldelse sker i nogle tilfælde via Nem Tilmeld.
I 2018 har vort medlemsdatasystem været styret af vor kasserer og
undertegnede. Ikke den letteste opgave, men nu kender vi alle funktionerne,
således at vi kan udnytte systemet noget mere end hidtil.
F.eks sender vi nu mails via Winkas, det betyder at det er vigtigt, at listerne er
opdaterede.
Desværre har flere at vore medlemmer oplevet, at mails er kommet i deres spam
mail. Jeg vil opfordre jer medlemmer til at sætte jeres mails op således, at mails
fra DcH Risskov ikke ender som spam.
Som I allerede ved, skal vi om lidt stemme om vedtægtsændringer. Ændringer,
der er vedtaget på landsmødet.
Den væsentligste ændring er, at det nu er Generalforsamlingen, der fastlægger
kontingentet.
Jeg håber, at fremtiden vil vise, at Generalforsamlingen stoler på den siddende
Bestyrelse og selvfølgelig bakker op om den kontingentændring, de foreslår.
Hvis ej frygter jeg, at de kommende års generalforsamlinger vil blive præget at
fnidder, fnadder og uro - og med store udskiftninger i Bestyrelsen.
Desværre er det ikke lykkedes at finde et nyt Aktivitetsudvalg, så vi må
undvære visse aktiviteter så som klubfest og lignende.
Det meget positive er, at Ynn, Lis og Brian fra B-holdet egenhændigt fik en øl og chokoladesmagning aften op at køre. Super initiativ. Vi var ca. 25
medlemmer, der fik en god aften.
Mange tak til jer 3.
Peder Bo stopper som kredsens repræsentant i DcH´s Initiativfond, tak for
indsatsen.
Som noget nyt er Anne Abildgaard indstillet fra vor side, til DcH´s
Landsordensudvalg.
Set fra en formands side, er det dejligt, at vi til stadighed ”blander” os i DcH
arbejde. Det er nu en gang lettere at få sine og klubbens meninger igennem, når
man har medlemmer repræsenteret i landsudvalgene.
Økonomi
Efter flere år med underskud er vi nu atter på rette vej.
Som I kan se et mindre overskud. Så spørg endelig ind til vor økonomi, når
kassereren gennemgår dette.
Klubhuset/Arealer
Arealerne har været yderst velplejede i år. Dette skyldes det gode vejr.
En eventuel udvidelse af vort klubhus er nu startet.
Vi har søgt byggetilladelse. Denne er blevet modtaget positivt af Aarhus
Kommune. Men der er stadig uafklarede punkter - set i forhold til udvidelse.

Vore arealer er beliggende i landzone og vil kræve landzonetilladelse. Herunder
2 ugers nabohøring samt 4 ugers annoncering.
Vore arealer er beliggende indenfor et område udlagt til Fredskov. Der er
registreret søbeskyttelseslinje og skovbyggelinje.
I skrivende stund har vi fået dispensation vedr. søbeskyttelseslinje. Denne
dispensation gælder i 2 år.
Vedrørende fredskov er det Naturstyrelsen, der er myndighed her og dem, der
skal dispensere herfra.
Vi har ligeledes søgt flere fonde om støtte - men uden held. Vi forsætter dog
med at søge andre fonde.
Skal det ikke lykkedes os at udvide er alternativet, at vi renoverer vore to vogne.
I årets løb har vi, som tidligere, lånt/lejet vort klubhus ud til følgende:
Aarhus Hjælpers Hindbærsnitteløb
Rally Camp
Aarhus Fremad Atletik
Disse udlån er ikke altid økonomisk attraktive, men for at profilere os internt
samt eksternt.
Allerede nu ved vi, at der ikke vil blive Rally Camp i 2019.
Vi vil dog stadig låne/leje vore klubhus og arealer ud til Aarhus Fremad Atletik
og Hindbærsnitteløbet.
Vi har fra Hindbærsnitteløbets arrangører modtaget en meget flot mail
vedrørende vor udlån.
Rart at se, at andre sætter pris på vor velgørenhed til de dårligt stillede i Aarhus.
Klubhuset er igen i år holdt rent - takket være Birthe. Tusinde tak.
Birthe kan godt bruge noget hjælp. Så kom ud af busken.
Udvalgene
Udvalgene har som sædvanligt ydet et fantastisk arbejde. Konkurrencer, kurser,
udvalgsmøder, aktiviteter, trænermøder m.m.
Flere af vore instruktører holder en meget velfortjent pause. Et par stykker er
holdt op.
En stor tak til dem som er holdt op for det arbejde, I har lagt i Risskov. I vil
altid være velkommen tilbage enten som hundeførere, instruktører eller måske
til en kop kaffe.
Til dem, der holder pause, håber vi, at I snart er tilbage.
Vi har brug for jer.
Ligeledes er der sket ændringer i nogle udvalg. Tak til dem der forlader disse
efter et stort stykke arbejde og tak til dem der træder ind i diverse udvalg.
Vi mangler stadig instruktører, så hvis du kunne tænke dig en uddannelse som
instruktør, så meld dig endelig.
En instruktøruddannelse pynter også på dit CV.
Konkurrencer
I lighed med sidste år har vi afholdt lokal -, kreds - og landskonkurrencer.
Jeg vil gerne sige stor tak til udvalgene for det kæmpe stykke arbejde, 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.
Vi må sammen med udvalgene se, om vi har de rigtige konkurrencer set i
forhold til udgifter, arbejde og antal tilmeldte.
Ved DM 2018, var der igen et medlem øverst på skamlen. STORT tillykke til
Charlotte Emborg med dit Danmarksmesterskab i Rally.

Desuden havde klubben flere andre medlemmer med til DcH´s DM. I gjorde en
fin indsats og derfor skal der lyde en tak til alle deltagerne ved DM for den
måde I repræsenterede Risskov på.
Information & Kursus-Hold
Som tidligere år vil jeg gerne takke vor webmaster Johnny. Vi skal stadig huske
at sende materiale til Johnny. Uden materiale ingen opdateret hjemmeside.
Johnny og undertegnede skal i 2019 se på vor hjemmeside. Den skal være
lettere at finde rundt i.
Som den er nu, skal man klikke alt for mange gange, inden man er ved sagens
kerne.
DcH-Info brochure, som vor redaktør Frank står for, skal ligeledes have
informationer, så denne også er up-to-date.
Husk endelig at udlevere denne til alle hvalpehold og andre interesserede. En
god og billig måde at profilere os på.
Vores hvalpehold er stadig med løbende tilmeldinger. Dette står Chris for i
samarbejde med Lydighedsudvalget.
Mange tak til ovennævnte.
Generelt
Vi, som klub, har stadig udfordringer - set i lyset af et faldende antal
medlemmer til hundesport. Vi holder skansen, men må altid se på, hvad der
findes af muligheder.
Til sidst vil jeg gerne understrege, at klubben fungerer fint, det kan vi takke alle
jer medlemmer for.
Vi går atter et spændende år i møde.
Tak
Ole Suurland
Beretningen blev enstemmigt vedtaget uden kommentarer.

4.

Regnskabsaflæggelse og budgetforelæggelse af foreningens kasserer
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget uden kommentarer.
Budgettet for 2019 blev enstemmigt vedtaget uden kommentarer.

5.

Indkomne forslag
Vi gennemgik de kommende vedtægtsændringer. Der var enkelte bemærkninger
til formuleringerne i vedtægtsændringerne. De nye vedtægter vil blive lagt på
hjemmesiden med de nye ændringer.
Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.

6.

Valg af formand (lige år)
Ingen valg

7.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Sidse Rørvig blev genvalgt til Bestyrelsen og Hanne Winther blev genvalgt til
Bestyrelsen. Begge blev valgt med applaus.

8.

Valg af 2 suppleanter til Bestyrelsen
Astrid Würtz blev valgt som 1. suppleant, Anne Abildgaard blev valgt som 2.
Suppleant. Begge blev valgt med applaus.

9.

Valg af 2 revisorer
Carsten Pedersen blev genvalgt til revisor og Anne Abildgaard blev valgt ind
som revisor. Begge blev valgt med applaus.

10.

Valg af 1 revisorsuppleant
Bent Christensen blev genvalgt som revisorsuppleant med applaus.

11.

Eventuelt
Ole Suurland er blevet kontaktet af “Potefryd” – dagpleje for hunde. De tilbyder
at udleje indendørs lokaler f.eks. til Agility og/eller Rally. Der er desværre
betongulv og for små lokaler.
Ole Suurland henstiller til medlemmerne, at man lige bruger 1 – 2 timer til at
hjælpe ved konkurrencerne. Er der ingen hjælpere, er der ingen konkurrencer og
i sidste ende ingen penge i klubkassen.
Thomas Håkansson har valgt at stoppe som Suppleant til Bestyrelsen. Ole
Suurland takkede for hans mangeårige indsats og Thomas modtog en vingave.
Da der ikke var mere til behandling på Generalforsamlingen, gav dirigenten
ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.
Ole Suurland takkede dirigenten for styringen af Generalforsamlingen og
takkede forsamlingen for god ro og orden. Generalforsamlingen afsluttedes med
3 x Hurra og 3 x Vov for DcH.

Tranbjerg den 13. februar 2019
Hanne Winther Pedersen
Referent

