Ordinær Generalforsamling for Risskov civile Hundeførerforening
onsdag den 23. juni 2021
Fremmødte: 24 stemmeberettigede
Ole bød velkommen til den forsinkede afholdelse af Generalforsamlingen.
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Chris Olsen som dirigent. Chris Olsen blev valgt med applaus.

2.

Valg af 2 stemmetællere
Birthe og Laila blev valgt med applaus.

3.

Beretning af foreningens Formand
Formandens beretning 2020
Bestyrelsen:
2020 har været et år på godt og ondt.
I årets løb er der sket flere forandringer omkring klubben - blandt andet udvidelse af klubhus.
Alt tegnede lyst indtil marts måned, hvor Danmark blev lukket ned på grund af Coronavirus.
Al holdtræning blev suspenderet i en kortere periode, efterfølgende genåbnet på visse præmisser,
så som afstand, håndsprit, forsamlingsforbud o.s.v.
Det gjorde det bestemt ikke lettere at træne hund, men med stor fleksibilitet lykkedes det stort set.
Desuden påvirkede forsamlingsforbuddet, konkurrencer og organisatoriske opgaver på lokalt,
kreds og landsregi.
Da sommeren endelig kom, troede alle, at efteråret ville blive lidt normalt men nej - coronaens
anden bølge startede, så stadig meget få konkurrencer og mange aflysninger - blandt andet DcH´s
danmarksmesterskab.
Da coronaen skyllede ind over vort land, besluttede mange åbenbart at anskaffe sig en hund eller
påbegynde at træne med den, de havde i forvejen.
Det betød, at vi aldrig har været flere medlemmer i klubbens historie end i 2020. Vi har været 206
betalende medlemmer.
Vore instruktører har gjort et fantastisk stykke arbejde med at finde pladser på holdene - tak for
det.
Enkelte instruktører er stoppet, men vi har også fået uddannet en ny. Stort tillykke til Henrik
Appel med uddannelsen.
Desuden har vi netop nu fire instruktører under uddannelse. De forventes at blive færdige i
efteråret 2021.
2020 vil også blive husket for, at vi ikke, som sædvanligt, kunne afholde juleafslutning med gløgg
og æbleskiver. Denne dag er også dagen, hvor vi hædrer vore klubmestre og andre, der har ydet et
stort stykke frivilligt arbejde i klubben.
I er ikke glemt. Men vi venter med at hædre jer, indtil vi kan samles igen.
Vi nåede dog at afholde Sct. Hans med grillmad og hygge.

Økonomi:

Vores økonomi er stadig sund - selv efter mange udgifter i 2020, grundet køb af pavillon og mange
følgeudgifter i denne forbindelse. I år har vi et lille overskud på driften af klubben.

Vi har fået ca. 11.000 kr. fra den offentlige kasse vedrørende corona støtte via DGI, det er en
tredjedel af, hvad vi ansøgte om, men bedre end ingenting.
Jeg vil gerne takke vores kasserer Rosa Hansen for et stort arbejde, desuden en stor tak til Jørn
Olsen for hjælp til regnskabsopsætning.

Klubhuset/Arealer:

Finansiering af udvidelse af klubhuset faldt på plads i det tidlige forår. Så allerede i februar kunne
vi bestille en pavillon ved Jytas.
Vi har lånt 150.000 kr. af DcH´s initiativfond, disse skal betales tilbage over en årrække.
Penge fra Lokale - og Anlægsfonden i Aarhus kommune, samt vore egne midler gjorde, at vi kunne
påbegynde byggeriet.
Byggeriet blev - som alt andet - forsinket grundet corona. Men når jeg nu ser på vor tilbygning, har
det været det hele værd.
En meget stor tak til alle, som har hjulpet, stort som småt med færdiggørelsen af pavillonen.
Uden jeres hjælp havde dette ikke været muligt.
Der skal ligeledes lyde en stor tak til følgende virksomheder, disse havde en stor andel i udvidelsen
i form af større eller mindre sponsorater.
Jytas – pavillon
FO Aarhus – inventar
Kronborg Sikring – gitter
Box IT – materialekasser
Steen Skomager – hængelåse
Efterfølgende har vi også købt et større skur til redskaber, så vi er nu er rigtigt godt hjulpet.
Mange tak til Hans Mikkelsen og Gert Jensen - uden deres hjælp var redskabsskuret ikke kommet
op.
Der blev også afholdt en arbejdsdag med afstand p.g.a. corona. Stor tak til de gæve kvinder og
mænd som brugte en dag på dette. Vi fik virkelig ryddet godt op.
Med udvidelsen er opgaven med at gøre huset rent, blevet en større opgave, så stor tak til Birthe og
Laila, fordi de stadig vil påtage sig denne opgave.

Udvalgene:

Udvalgene har under svære omstændigheder, som sædvanligt, ydet et fantastisk stykke arbejde.
Selv om mange konkurrencer, kurser, udvalgsmøder, aktiviteter, har været aflyst, har der været en
del logistik, der skulle gå op i en højere enhed.
Mange tak til jer alle for den store arbejdskraft I lægger for dagen

Konkurrencer:

Vi fik alle vore konkurrencer på lands - og kredsplan aflyst.
Vi fik dog afholdt vore klubmesterskaber over flere omgange.
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.

Information & Kursus hold:

Der skal lyde en stor tak til vores webmaster Johnny, redaktør Frank og hvalpekoordinater Chris
for jeres arbejde i årets løb.

Generelt:

Vores tilmeldingssystem via klubmodul virker. Vi har stort set ikke flyttet rundt på nogle
medlemmer, selv om de selv skal tilmelde sig et hold.
På visse punkter er der stadig plads til forbedringer i klubmodul. Men klubmodul er fleksible, så jeg
vil tro, at noget af det, vi ønsker ændret, vil blive til en realitet.
Forhåbentlig, vil vi gå et meget spændende år i møde med mindre restriktioner, så vi kan dyrke
vore store interesse - sammen.
Tak for et meget anderledes år.
Ole Suurland
4.

Regnskabsaflæggelse af foreningens Kasserer
Rosa Hansen gennemgik resultatet for 2020.
Der var ingen bemærkninger og regnskabet blev godkendt.
Herefter gennemgik Rosa Hansen budgettet for 2021. Der forventes et underskud på kr. 25.500,00,
hvilket blev uddybet af Ole Suurland og Rosa Hansen.
Budgettet blev herefter godkendt.

5.

Indkomne forslag
Bestyrelsen havde fremsat en tilføjelse til §5.1 Generalforsamlingen skal afholdes senest den 31.
januar. Tilføjelsen/ændringen lyder:
"Hvis fysisk fremmøde ikke er muligt grundet force majeure, kan Generalforsamlingen afholdes digitalt. Force
majeure kan være krig, pandemier, naturkatastrofer og lignende, som umuliggør et fysisk fremmøde for
medlemmerne."
Ole Suurland begrundede forslaget og det blev godkendt.

6.

Fastsættelse af kontingent/træningsgebyr
- Bestyrelsen foreslår kontingentet for Agility nedsat til kr. 1300,00, da der ikke er indendørs
træning mere.
Samme difference rabat som Rally/Lydighed
- Hvalpekursus forhøjes til kr. 1500,00
Ole Suurland redegjorde for kontingent og træningsgebyr. Forslagene blev godkendt og træder i
kraft ved årsskiftet 2022.

7.

Valg af Formand (lige år)
Ole Suurland var villig til genvalg og han blev genvalgt med applaus.

8.

Valg af Kasserer (ulige år)

9.

Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer
Sidse Rørvig og Hanne Winther var villige til genvalg og begge blev valgt med applaus.

10. Valg af 2 suppleanter til Bestyrelsen
Bestyrelsen foreslog Hans Mikkelsen som 1. suppleant og Birgit Johnsen som 2. suppleant. Begge
blev valgt med applaus.
11. Valg af 2 Revisorer
Birgit N. og Bent Christensen blev valgt med applaus.

12. Valg af 1 Revisorsuppleant
Lisbeth Sønderholm blev valgt med applaus.
13. Eventuelt
Ole Suurland takkede for al den hjælp, der havde været i forbindelse med Klubhuset. Det har været
en kæmpe opgave. Men den har været det hele værd.
Der var stor ros til klubånden, der hersker i Klubben.
Da der ikke var flere der ønskede ordet, gav Chris Olsen ordet videre til Formanden, der takkede
for genvalget.
Herefter sluttede generalforsamlingen og man fortsatte udendørs med afholdelse af Sankt Hans
aften.
Tranbjerg den 12. juli 2021
Referent
Hanne Winther

