Referat fra den ordinære generalforsamling i DcH-Risskov tirsdag den 28. januar
2020 kl. 19.30 i klubhuset
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

Valg af dirigent
Valg af 2 stemmetællere
Beretning af foreningens formand
Regnskabsaflæggelse og budgetforelæggelse af foreningens kasserer
Indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogle forslag.
Fastsættelse af kontingent/træningsgebyr
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for hele året – differentieret
holdkontingentfor tilmelding til hold.
Valg af formand (lige år)
Ole Suurland er på valg og er villig til genvalg
Valg af Kasserer (i ulige år)
Valg af 1 bestyrelsesmedlem
Peder Bo Nielsen er på valg – modtager ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår, at Astrid Wurtz vælges til Bestyrelsen
Valg af 2 suppleanter til Bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår Anne Abildgaard til 1. Suppleant
og Birgit Johnsen til 2. Suppleant
Valg af 2 revisorer
Valg af 1 revisorsuppleant
Eventuelt

Fremmødte: 18 stemmeberettigede
Ole Suurland bød velkommen til den årlige Generalforsamling i DcH-Risskov.

1.

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Chris Olsen til dirigent og Chris Olsen blev valgt med
applaus. Chris Olsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

2.

Valg af 2 stemmetællere
Birthe Nielsen og Astrid Wurtz blev valgt med applaus.

3.

Beretning for året 2019 af foreningens formand
Formandens beretning 2019
Bestyrelsen:
2019 har været et år, hvor der er sket flere forandringer i og omkring klubben blandt andet mulighed for udvidelse af klubhus, ny medlemsdatabase, men
herom senere.
Vi er DcH`s niende største klub - ikke et mål i sig selv, men en bekræftelse på,
at vi gør noget rigtigt.
Vi har forsøgt at skaffe flere medlemmer til vor Agility-afdeling ved at lave
attraktive spotkurser på syv lektioner. Dette har bevirket, at der er tilført
klubben omkring 20-25 nye medlemmer.
Mit håb er, at de vil være at finde i klubben i 2020, så vi sammen kan udbygge
vor Agility-afdeling med nye, måske unge mennesker.

Vi endte ud med 192 medlemmer. Det skyldes igen, den fleksibilitet alle vore
instruktører har ydet. Enkelte instruktører er stoppet. Men heldigvis er der
startet flere nye instruktør-aspiranter op. Vi savner dog aspiranter, der vil være
Rally og Agility instruktører.
Meld dig endelig til disse udvalg, hvis du går med tanker om at hjælpe klubben.
Som nævnt er det vedtaget, at Landsforeningen skal overgå til et nyt
medlemsdatabase-system. Det nuværende var for dyrt.
Dette bevirkede, at vi også skulle overgå til det dette system – altså Klubmodul.
Vi har valgt at gå ”all in”. Det vil sige nyt regnskabssystem, betalingssystem, ny
hjemmeside,
ny måde at tilmelde sig på m.m.
I starten vil der ske fejl. Men på sigt vil dette system være til stor værdi - ikke
mindst for vor kasserer og instruktørerne.
Tænk at instruktørerne, nu via en app, kan kommunikere med hundeførerne. Til
alle vil jeg sige, hent app`en. Den er et godt redskab - også som menigt medlem.
Der er givet rettigheder fra bestyrelsen, så en person for hvert udvalg kan flytte
medlemmer fra hold til hold, oprette hold, events m.m. Dette var en opgave
kassereren og formanden gjorde tidligere, så arbejdet bliver nu fordelt over flere
personer.
Vi har afholdt Sct. Hans med grillmad og hygge, juleafslutning med gløgg og
æbleskiver. Mange tak til de fremmødte. Rart at se, at der kan være tilslutning
til disse arrangementer.
Efter flere år i bestyrelsen har Peder Bo valgt at tage en pause. En stor tak til
dig, Peder for dit arrangement i klubben.
Bestyrelsen vil forsat gerne have en person med kendskab og tilknytning til
Agility i Bestyrelsen.
Vi får se. Måske dukker der en person op, der har lyst og evner til at være i
Bestyrelsen.
Som I nok ved, har jeg været konstitueret Formand for DcH’s Dommerudvalg
siden august.
Jeg er blevet opfordret af flere kredsdommerudvalg til at stille op til denne post
på Landsmødet. Det regner jeg med at gøre.
Dette vil ikke få indvirkning på mit arbejde for Risskov - men et supplement, da
det falder godt i tråd med min interesse for hundearbejde.
Økonomi:
I år har vi overskud på lige over kr. 40.000,00. Dette lykkedes kun, hvis alle
leverer økonomisk ansvarlighed.
Det kan være, huske at slukke lys i og udenfor, skrue ned for varmen, lave den
rette mængde kaffe m.m. - men ikke mindst den store indsats fra instruktørerne
har givet overskuddet.
KlubhusetArealer:
2019 er det efterår i mands minde, hvor der er faldet mest regn.
Der har virkelig været brug for gummistøvlerne. Det til trods har der været
flittig brug af arealerne.
Vejret fejler aldrig noget - kun påklædningen.

Endelig har vi fået alle tilladelser godkendt vedr. udvidelse af klubhus. Stor tak
til Theresa Kelstrup for hjælp til byggetilladelsen.
For- og Næstformand har besøgt Jytas vedrørende en pavillon. Da vi har søgt og
fået bevilget en stationær byggetilladelse, var en brugt pavillon ikke mere en
mulighed - grundet krav vedrørende isolering.
Det betyder, at vi skal købe en ny Denne vil være noget dyrere, men det er vor
mål.
Vi har i december måned fået et Tilsagnsbrev fra Lokale- og Anlægsfonden, om
et stort tilskud til en ny pavillon. Det rækker langt - men ikke langt nok. Så vi
mangler stadig lidt penge.
Måske kan vi låne penge af vore medlemmer, måske må vi søge DcH’s
Initiativfond om et lån, det må fremtiden vise.
Hvis projektet lykkedes, tænker jeg, at medlemmerne skal have mulighed for at
låne klubhuset mod et lille beløb. Det er trods alt vores alle sammens klubhus.
I årets løb, har vi som tidligere, lånt/lejet vort klubhus ud til følgende:
Aarhus Hjælpers Hindbærsnitteløb
Aarhus Fremad Atletik
Klubhuset er igen i år holdt rent - takket være Birthe - mange tak.
Ligeledes tak til Laila for at hjælpe til.
Udvalgene:
Udvalgene har som sædvanligt ydet et fantastisk stykke arbejde.
Konkurrencer, kurser, udvalgsmøder, aktiviteter, trænermøder har været at finde
i årets løb.
Mange tak til jer alle for den store arbejdskraft, I lægger for dagen.
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.
Ved DM 2019 var der igen et medlem øverst på skamlen. STORT tillykke til
Stinne Ibh med hendes Danmarksmesterskab i Rally. Det begynder at blive en
vane, at se et medlem fra klubben øverst på skamlen i Rally.
Herudover havde klubben flere andre medlemmer med til DM. Alle gjorde en
fin indsats og
derfor skal der lyde en tak til alle deltagerne ved DM, for den måde I
repræsenterede vores klub på.
Information & Kursus hold:
Der skal lyde en stor tak til vor webmaster Johnny.
I forbindelse med overgangen til Klub-modul har han meget hurtigt fået en flot
og gennemskuelig hjemmeside op at stå med diverse link.
Kig ind på hjemmesiden. Måske har netop du et forslag til, hvordan den kan
blive endnu bedre.
DcH-Info brochure, som vores redaktør Frank står for, skal stadig bestå, da jeg
syntes, at den er god at have til udlevering til interesserede hundeejere.
Chris skal stadig være koordinator for nye hvalpetilmeldinger samt oprette
hvalpehold i dialog med udvalget.

Generelt
Det bliver meget spændende med vort nye tilmeldingssystem. Det bliver let for
vores kasserer, da man betaler samtidig med, at man tilmelder sig – også til
konkurrencer. Måske skal der flyttes rundt på en enkel eller to hundeførere, som
har meldt sig på et forkert hold. Men det må vi kunne håndtere.
Hvis vi kommer i gang med udvidelse af vor faciliteter, får vi brug for alle gode
kræfter i klubben. Vi skal ikke være de bærende i byggeriet. Men der skal laves
en smule arbejde.
Vi vil stadig have udfordringer i lighed med andre indenfor hundesport. Men
ved fælles hjælp kan disse udfordringer løses.
Jeg hjælper gerne – gør du!
Vi går et meget spændende år i møde. Et år der vil tegne Risskov fremtid som
lokalforening inden for DcH.
Ole Suurland

Der var spørgsmål til ombygningen. Det gamle Klubhus vil bestå og vil få
forbindelse til den nye pavillon. De andre skure skal rives ned, så Ole søger
arbejdskraft. Pavillonen vil blive leveret i de 2 første uger af maj måned.
Vi vil komme til at undvære toiletter i ca. 3 uger.
Beretningen blev herefter enstemmigt taget til efterretning.

4.

Regnskabsaflæggelse og budgetforelæggelse af foreningens
kasserer.
Rosa gennemgik nogle enkelte punkter i regnskabet, da der var store
differencer.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden kommentarer.
Budgettet for 2020 blev ligeledes enstemmigt vedtaget uden kommentarer.

5.

Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag

6.

Fastsættelse af kontingent/træningsgebyr
Der bliver uændret kontingent/træningsgebyr. Men differentieret holdkontingent
for tilmelding til hold.
Ole Suurland gav en forklaring på differentieret holdkontingent.

7.

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

8.

Valg af Kasserer (Vælges i ulige år)

9.

Valg af 1 Bestyrelsesmedlem
Astrid Wurtz blev valgt til Bestyrelsen med applaus.

10. Valg af 2 suppleanter til Bestyrelsen
Anne Abildgaard blev valgt til 1. Suppleant og Birgit Johnsen blev valgt til 2.
Suppleant. Begge blev valgt med applaus.

11. Valg af 2 revisorer
Bent Christensen og Birthe Nielsen blev valgt til revisorer med applaus.

12. Valg af 1 revisorsuppleant
Jens Bjerre blev valgt til revisorsuppleant med applaus.

13. Eventuelt
Chris Olsen foreslog, at tegningen til ombygningen af Klubhuset kommer på
hjemmesiden.
DcH-Risskov er vært for en Elitehunde-konkurrence d. 29/3-2020. Hjælpere
søges.
Der er visse udfordringer med Klubmodulet. Men Ole Suurland er
fortrøstningsfuld.

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. Peder Bo Nielsen fik overrakt en gaveæske for sit
virke i Bestyrelsen.

Tranbjerg den 10. februar 2020
Hanne Winther Pedersen
Referent

