DCH Brande afdeling indkaldelse til:
Ordinær Generalforsamling.
Torsdag d. 24. januar 2019 kl. 19.00 i klubhuset på Skærlund Skolevej

Dagsorden
1.

Valg af dirigent

2.

Formandens beretning

3.

Kasserens regnskabsaflæggelse.

4.

Fastsættelse af kontingent for 2019
a. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent

5.

Indkomne forslag

6.

Valg:
a. Valg af formand

På valg Svend Ludvigsen – modtager genvalg

b. Valg af bestyrelsesmedlem

På valg: Erik Moth – modtager genvalg

c. Valg af 2 suppleanter:

På valg: Alice Brøchner
På valg: Sanne Kragh

7.

d. Valg af revisor:

På valg. Hanne Jørgensen

e. Valg af revisorsuppleant

Nyvalg: vælges 2 år

Evt.

Referat
Formanden bød velkommen. Der var 9 deltagere, alle stemmeberettiget.

1.

Valg af dirigent: Hanne Jørgensen blev valgt.

2.

Resume af Formandens beretning:
I 2018 har der været en medlemsfremgang til 64 medlemmer.

Der er blevet afholdt 2 konkurrencer i maj og august. Begge arrangementer forløb
godt, også takket være de frivillige hjælpere. I 2019 vil der ligeledes være 2
konkurrencer, hvor formanden håber på lige så hjælpsomhed.

DcH-Brande har i 2018 været repræsenteret udenfor klubben i både A, B og Cklassen. Mikael Lund opnåede oprykning fra C til B-klassen. Formanden ønsker
Mikael tillykke med oprykningen. Formanden håber at 2019 også vil både på
repræsentation ved konkurrencer og gerne fra nye hundefører.

Året bød også på et arrangement med hundeadfærdskonsulent Helle Troelsen. Helle
Troelsen talte om de problemer hundeførerne havde ønsket at høre om. DcH-bladet
(nr. 5, 2018) indeholder en fin artikel skrevet af Mikael Lund omkring arrangementet.
Ved juleafslutningen var der rigtig fint fremmøde og det blev en hyggelig aften.

Der er blev indkøbt nyt materiel til klubben: 2 tunneller på 2m og 6m. Der er ved at
ske ændringer på Rally-området, hvilket måske vil medføre indkøb af nyt materiel.

Til slut takkede formanden klubbens trænere for deres indsats i DcH-Brande.

Mikael Lund supplerede med, at der var godt fremmøde til Nytårsdags arrangementet.
Alice Brøcher var for en gangs skyld ikke ansvarlig. Arrangementet gik fint alligevel.

Beretningen blev godkendt enstemmigt.

3.

Kasserens regnskabsaflæggelse.
Kasseren fremlagde regnskabet, som var meget lig regnskabet for året før. Likvid
beholdningen d. 31.12.2019 var 56.121 kr.

Der blev spurgt til om beholdningen var tiltænkt noget specielt. Mulige forslag var
mere lys på banen og reparation af undertag

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget

4.

Fastsættelse af kontingent for 2019.
a. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent
Bestyrelsens forslag blev godkendt uden indvendinger

5.

Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag

6.

Valg.
a. Valg af formand

På valg Svend Ludvigsen – genvalgt

b. Valg af bestyrelsesmedlem

På valg: Erik Moth – genvalgt

c. Valg af 2 suppleanter:

På valg: Alice Brøchner – genvalgt
På valg: Sanne Kragh – genvalgt

d. Valg af revisor:

På valg. Hanne Jørgensen – genvalgt

e. Revisorsuppleant

Nyvalg: Mikael Lund

Efter udsendelse af indkaldelsen til generalforsamling har bestyrelsesmedlem Sonja
Sørensen meddelt, at hun ikke længere ønskede at forsætte, hvorfor Alice Brøcher
overtog pladsen som bestyrelsesmedlem. Jette Nielsen blev valgt som ny suppleant.

7.

Evt.
Hanne Jørgensen gjorde opmærksom på, at der i vedtægterne står, at der er skal være
2 revisorer. Bestyrelsen opfordres til at se på dette inden næste generalforsamling.
Taget klubbens størrelse i betragtning foresloges det at ændre vedtægterne.

Desuden gjorde Hanne Jørgensen også opmærksom på at der er en
uoverensstemmelse mellem indkaldelse til generalforsamling som skal ske 2 uger før
forsamlingen, hvori indkomne forslag gerne skulle indkluderes og at indkomne
forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge inden generalforsamlingen.
Bestyrelsen opfordres også til at kigge på dette.

Benny Jørgensen gjorde opmærksom på at DcH-Brande er en af de få klubber som
har haft medlemsfremgang i Kreds 2, Medlemsfremgangen er på hele 12.5%

Michael Lund foreslog annoncering for klubben i det lokale ugeavis. Bestyrelsen vil
kigge på dette

Benny Jørgensen foreslog en fysisk folder omk. holdene på DcH-Brande. Dels til
klubhuset, men muligvis også til biblioteket og den lokale dyrlæge. I forlængelse
heraf bør beskrivelser af holdene på hjemmesiden også opdateres.

Webmasteren beklager at hjemmesiden bøvler lidt i øjeblikket. Problemet ligger med
al sandsynlighed ved udbyderen. Der arbejdes på det fra webmasterens side.

