Referat af generalforsamling – DcH Ringe
Lørdag den 28. november 2015

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.

Deltagere:
Fremmødte: 41
Stemmeberettigede: 39
Fuldmagter: 1

2. Formandens beretning – Ulla Paamand.
Dirigent:

3. Aflæggelse af regnskab – Gitte E. Pedersen.

Mette D. Albertsen

4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr for 2016.

Referent:

4a. Forslag fra bestyrelsen – bilag 1.

Gitte E. Pedersen

5. Indkomne forslag – Vedtægtsændringer.
5a. Vedtægtsændringer – bilag 2.
6. Valg af formand.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af 2 revisorer.
10. Valg af 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt
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1. Valg af dirigent.
Generalforsamlingen valgte Mette D. Albertsen som dirigent. Dirigenten konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt varslet.
2. Formandens beretning – Ulla Paamand.
Beretningen blev udleveret til generalforsamlingen så alle havde mulighed for at gennemgå den
sideløbende med at Ulla læste den op.
Beretningen gav ikke anledning til nogle spørgsmål og dirigenten spurgte herefter
generalforsamlingen, om den kunne godkende formandens beretning, hvilket blev gjort med
klapsalver.
3. Aflæggelse af regnskab – Gitte Ellegaard Pedersen.
Regnskabet blev udleveret til generalforsamlingen så alle havde mulighed for at gennemgå det
sideløbende med kommentarer fra kassereren.
Regnskabet kommer ud med et negativt driftsresultat, hvilket afstedkommes af fald i
medlemstal, større udgifter til uddannelse og interne udgifter samt etablering af nyt
træningsareal ”Hotelgrunden”. Foreningen har trods resultatet en god økonomi.
Malene P. spurgte til om det gav en økonomisk gevinst at afholde kurser for kreds 5.
Dertil svarede kassereren, at det har givet et overskud på ca. kr. 1.800,00.
Mogens N. spurgte til den store stigning i interne udgifter, hvortil kassereren svarede,
at stigningen skyldes større udgifter i forbindelse med medlemsfesten end tidligere, samt
udgifter til ”ryste sammen” arrangement for trænerne og bestyrelsen.
Dirigenten spurgte herefter generalforsamlingen, om den kunne godkende regnskabet, hvilket
blev gjort med klapsalver.
4. Fastsættelse af grundkontingent og træningsgebyr for 2016.
Forslag fra bestyrelsen var uddelt med dagsordenen.
4a. Ulla P. fremlagde bestyrelsens forslag om uændret kontingent og træningsgebyr.
Samtidig påpegede formanden, at Landsforeningen har varslet en stigning på kr. 135,00 fra
2017, så til næste år vil der højst sandsynligt også blive en stigning hos os.
Ivan S. spurgte konkret til hvad foreningen gør for at få flere medlemmer, hvortil Ulla P.
svarede, at det er svært at reklamere en masse når vi mangler trænere.
Tina P. kunne berette, at hun via sit job ser mange opslag fra andre DcH afdelinger rundt
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omkring hos dyrlægerne. Hvad gør vi?
Niels-Ove kunne fortælle at mange sportspladser står tomme – med lysanlæg og det hele – og
på den måde opfordrede bestyrelsen til at arbejde videre med dette.
Mogens N. spurgte til hvordan vi i 2013-2014 kunne være så mange flere medlemmer, når vi
mangler trænere.
Dertil svarede Gitte P. at det kunne vi kun fordi vi havde intro-hold, samt at frafaldet i løbet af
året var større, hvilket åbnede op for at tage nye ind på flere hold.
Dorte M. spurgte til muligheden for et transportabelt lysanlæg der eventuelt kunne bruges på
Hotelgrunden.
Lennart H. sluttede af med at fortælle at vi er fuldt booket ved opstart og at flere trænere har
taget ekstra hold.
Dirigenten spurgte derefter generalforsamlingen om der var yderligere spørgsmål. Hvilket ikke
var tilfældet.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget af generalforsamlingen.
5. Indkomne forslag – Vedtægtsændringer.
5a. Foreningens vedtægter med ændringer (markeret med rødt) var uddelt med dagsordenen.
Formanden påpegede, at selvom der øverst på vedtægterne står at generalforsamlingen med et
kvalificeret flertal (2/3 af de fremmødte) skal godkende ændringerne, så er det ikke tilfældet.
Vedtægtsændringerne er et krav fra Landsforeningen for at være en lokalforening i DcH, så
formanden gennemgik herefter de markerede ændringer.
6. Valg af formand.
Ulla Paamand var på valg og modtog genvalg.
Dirigenten spurgte om der var andre der ønskede valg som formand, hvilket ikke var tilfældet.
Generalforsamlingen valgte Ulla Paamand som formand.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Charlotte Ferdinand og Jim Nielsen var på valg og ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog Malene E. Pedersen og Kasper Rasmussen.
Dirigenten spurgte om der var andre der ønskede at stille op til bestyrelsen, hvilket ikke var
tilfældet.
Generalforsamlingen valgte Malene E. Pedersen og Kasper Rasmussen til bestyrelsen.
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8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslog Christen Bøgelund Grundt som 1. suppleant og Dorte Munkholm som 2.
suppleant.
Dirigenten spurgte om der var andre der ønskede at stille op som suppleanter til bestyrelsen,
hvilket ikke var tilfældet.
Generalforsamlingen valgte Christen Bøgelund Grundt og Dorte Munkholm til suppleanter.
9. Valg af 2 revisorer.
Bestyrelsen foreslog genvalg til Ulla Hansen og Pia Jacobsen som revisorer.
Dirigenten spurgte om der var andre der ønskede at stille op som revisorer, hvilket ikke var
tilfældet.
Generalforsamlingen valgte Ulla Hansen og Pia Jacobsen som revisorer.
10. Valg af 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslog genvalg til Mette Albertsen og da ingen øvrige kandidater meldte sig blev
Mette Albertsen valgt som revisorsuppleant.
11. Eventuelt.
Ulla P. fortalte at der har været en del snak om hvorvidt foreningen må gøre brug af hjælp fra
personer til konkurrencer og andre arrangementer, uden de er medlem af foreningen.
§4 i vedtægterne kan tolkes som, at ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at være
medlem. Ulla P. har medbragt spørgsmålet på nyligt afholdt kredsrådsmøde og det er endvidere
taget med til Landsforeningen. Forretningsfører Jan Nielsen har svaret, at når man som
forening laver en aftale med ikke-medlemmer om at hjælpe, kan dette betragtes som et mundligt
ansættelsesforhold, hvorfor forsikringer og lignende også gælder her. Konklusionen er derfor at
vi frit kan vælge vores hjælpere.
Mogens N. – Stor ros til bestyrelsen og det arbejde i gør. Uden Jer ingen klub.
Jim N. – takker for denne gang, men er nødt til at stoppe på grund af syg hund. Vil dog
stadigvæk være passiv medlem og kigge forbi til en tår øl.

Dirigenten takkede for god ro og orden og generalforsamlingen blev afsluttet med et DcH længe leve,
hurra – hurra – hurra og vov – vov – vov.
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