Referat fra RcH’s Ordinære Generalforsamling 26. november 2016 !

27 stemmeberettigede medlemmer var mødt op.
Fra bestyrelsen var der afbud fra Kasper Rasmussen.

1). Valgt af dirigent
Lene Gestelev blev valgt
2). Formandens beretning – Ulla Paamand
Beretningen blev forelagt generalforsamlingen og Ulla læste sin beretning op. Der var
efterfølgende ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer; beretningen blev godkendt.
Beretningen kan læses på opslagstavle i klubhus.
3). Aflæggelse af regnskab – Gitte E. Pedersen
Regnskabet blev forelagt generalforsamlingen og Gitte gennemgik årets tal. Efterfølgende var der
ros fra forsamlingen; et flot regnskab.
Regnskabet kan læses på opslagstavle i klubhus.
4). Fastlæggelse af kontingent og træningsgebyr for 2017 (forslag fra bestyrelsen foreligger)
Bestyrelsen foreslog at grundkontingent + træningsgebyr skal stige med 200 kr. Ny sats er:
Grundkontingent: 700 kr. Træningsgebyr: 700 kr.
12-timers hvalpehold: Grundkontingent + træningsgebyr: 900 kr.
Bestyrelsen begrundede stigningen med en varslet kontingentstigning til både kreds 5 og
landsforeningen i 2017.
Forslaget blev godkendt.
5). Indkomne forslag
Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag.
6). Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: På valg er Martin Jensen og Gitte E. Pedersen
Martin Jensen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog i stedet Heinz Honoré. Heinz blev valgt.
Gitte E. Pedersen modtog genvalg.
7). Valg af 2 suppleanter
Mia J. Madsen blev valgt som 1. suppleant og Hanne Darlyng blev valgt som 2. suppleant.
8). Valg af 2 revisorer
De to revisorer modtog genvalg (Ulla Hansen og Pia Jacobsen).

9). Valg af 1 revisorsuppleant
Mogens K. Nielsen blev valgt.
10). Eventuelt
Ulla P.:
Kreds 5 er i 2017 ikke er at finde på Det Fynske Dyrskue.
Kreds 5 planlægger at lave en fællestræning for alle interesserede HF’ere i 2017. Der efterlyses en
person i RcH som kunne være interesseret i at være med til at arrangere denne fællestræning,
henvendelse til Ulla P.
Konkurrencegebyr 2017: Kredskonkurrencer: C-kl.: 100 kr., B-kl.: 150 kr., A/E-kl.: 175 kr. Ved
landsdækkende konkurrencer kan de enkelte lokalforeninger selv fastlægge konkurrencegebyret.
Heartland Festival 2017: Skal RcH tjene penge til klubkassen ? Ulla P. og Lene G. har været til et
infomøde for at høre om mulighederne. Virkede lidt uoverskueligt, opgaverne var meget
’spredte’. - 40 kr./person/time ?
Elsebeth K.:
Suppleanterne bør deltage i bestyrelsesmøderne, de kan komme med nye input.
RcH er en rigtig god klub at træne i, dygtige trænere.
Mogens K.:
Tak for et godt år i klubben. Dejligt at træne i en klub med så engagerede trænere.
Generelt:
Flere medlemmer ytrede, at der ikke længere var så meget socialt sammenhold i klubben.
Der blev fremlagt nogle forslag til hvad man kunne gøre for at løse dette; man kunne sætte sig
sammen efter træning, evt. evaluere træningen en gang om måneden fælles på sit hold,
arrangere fællesspisning (f.eks. fælles morgenmad eller spise pølser efter træning), slå hold
sammen, gamle medlemmer sørger for at ’tage sig af’ de nye medlemmer på holdene.
Der blev også fremlagt mulige årsager til hvorfor det kan være svært at samle medlemmerne,
både efter træning og til de sociale arrangementer der trods alt arrangeres i klubben. Mange
medlemmer er kun interesseret i at træne en time og kører herefter hurtigt hjem.
Andre synes at engagementet er godt i klubben, det fungerer lige så godt i RcH som i mange
andre klubber / foreninger.

Slutteligt takkede Ulla P. for god ro og orden og alle rejste sig op og gav et ’længe leve’ til RcH.
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