Referat af DcH Ringes ordinære generalforsamling afholdt 22/11 2014
Generalforsamlingen blev afholdt på Tingagerskolen, Ringe ca. 11:15-13.00

Dagsorden:

Deltagere:
Fremmødte: 41
Heraf stemmeberettigede: 38
Fuldmagter: 1

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning

Dirigent:
Børge Pedersen

3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag

Referent:
Charlotte Ferdinand

4a. Forslag fra Kaj Hansen
Stemmetællere:
Dorte Munkholm
Kenneth Mayland Albertsen

4b. Modforslag fra bestyrelsen
5. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr
5a. Forslag fra bestyrelsen
6. Valg til bestyrelsen
6a. Valg af kasserer
6b. Valg af bestyrelsesmedlem
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af 2 revisorer
9. Valg af 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt
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Behandling af punkter på dagsordenen:
1. Valg af dirigent
Generalforsamlingen valgte Børge P. som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen ikke
var lovligt indkaldt, da dagsorden og indkomne forslag ikke har været offentliggjort 14 dage før
generalforsamlingen.
Formand Ulla P. beklagede procedurefejlen og bad generalforsamlingen tage stilling til, om
generalforsamlingen skulle fortsætte, eller om der skulle indkaldes til ny generalforsamling. Der var
afstemning ved håndsoprækning.
Afstemningsresultat:
Generalforsamlingen vedtog at fortsætte.
2. Formandens beretning
Formandens beretning var uddelt sammen med dagsordenen. Ulla P. læste beretningen op:
Klubben nåede i løbet af året et medlemstal på 111 plus 2 deltagere, der træner i klubben, men som har
medlemskab andetsteds. Klubben har i år forsøgt sig med et introhold, hvor 19 medlemmer er startet for
senere at blive sluset videre ud på andre hold. Et medlem er startet på træneruddannelsen, og tre
medlemmer er startet som føl. Klubhuset er ikke længere åbent onsdag aften i sommerhalvåret, men
trænerne har nu alle fået egen nøgle til redskabsrummet.
Charlotte F. har kvalificeret sig til B-klassen, Mogens N. og Charlotte M. har kvalificeret sig til A-klassen,
og Kurt J. har kvalificeret sig til E-klassen, såvel som han er blevet Fyns Mester i A-klassen. Børge P. og
Ulla P. har bestået IPO1, og Ulla P. har også bestået IPO2. Mette A., Gitte P. og Frede P. har bestået
FP. Klubben var repræsenteret ved DM i både Rally (Domini W.), B-klassen (Charlotte M.) og A-klassen
(Kurt J.). Ulla P. ønskede alle tillykke. Lennart H. deltog som dommer i DM.
Af fælles aktiviteter har der i løbet af året været afholdt en fælles spordag, en fidusdag, en sommerfest,
en trænings-weekend på Langeland, en medlemsfest og et klubmesterskab. Året afsluttes den 6/12, hvor
der er risalamande med mandelgave til hvert hold.
Klubbens trænere har været på kursus i ’eftersøgning/rondering’ og i ’lydighed’, og der har været afholdt
førstehjælpskursus for trænere og bestyrelse. Klubben har i årets løb har haft tre udvalg: Et
trænerudvalg, et aktivitetsudvalg og et konkurrenceudvalg. Ulla P. takkede trænere, bestyrelse og andre
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frivillige for det store arbejde, der bliver lagt i klubben. Ulla P. ønskede Kenneth A. tillykke med hans 10
års jubilæum i klubben og overrakte ham en gave.
Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til beretningen:
-

Ivan S. spurgte, hvad intro-hold er? Ulla P. svarede, at det er et hold, hvor nye medlemmer kan få en
basal træning, før de indsluses på øvrige hold.

-

Ivan S. spurgte, hvor hjertestarterne var placeret, og om klubben havde én? Ulla P. svarede, at
klubben ikke har en hjertestarter. Den nærmeste er plejehjemmet, da Tingagerskolen ofte er lukket,
når der trænes, og at der hænger et kort over områdets hjertestartere ved klubhuset.

Dirigenten spurgte herefter generalforsamlingen, om den kunne godkende formandens beretning.
Generalforsamlingen godkendte beretningen ved håndsoprækning.
3. Fremlæggelse af regnskab
Da klubbens kasserer Gitte P. var sygemeldt, fremlagde Ulla H. regnskabet. Regnskabet blev delt ud til
generalforsamlingen:
Driftsresultatet viser et overskud og en stigning i forhold til 2012 og 2013. Der har været et lille
overskud på salg af træningsudstyr men et underskud på kantinedriften. Dette underskud skyldes især, at
der har været storindkøb af kaffe, bægre, køkkenrulle, toiletpapir mv. Der har været et overskud på
afviklingen af konkurrencer, men dette overskud skal ses i sammenhæng med, at indtægterne fra
klubkonkurrencen faldt i netop afsluttet regnskabsår, mens udgifterne falder i nyt regnskabsår.
Stigningen på udgift til klubhus skyldes, at leje af klubhus for både 2013 og 2014 er betalt i 2014, da
faktura for 2013 først blev modtaget i 2014. Klubben har haft en lille indtægt på afholdelse af et modul
på træneruddannelsen, og udgifter til to efteruddannelseskurser for klubbens trænere, aspiranter og føl
samt et efteruddannelseskursus for klubbens figuranter. Der har været en lille udgift til indkøb af
træningsudstyr. Klubbens aktiver er i året afskrevet med 10%.
Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til regnskabet:
-

Mogens N. spurgte: Er der nogle planer for brugen af den likvide beholdning? Hvor stor en kapital
vil man have i klubben? Ulla P. svarede, at den daglige drift ikke giver det store overskud, og at
bestyrelsen på sigt gerne vil enten udbygge klubhuset eller finde et nyt klubhus, da forholdene i det
nuværende ikke er optimale. Begge løsninger kræver likvide midler. Charlotte F. supplerede med, at
bestyrelsen i øjeblikket arbejder på at finde ud af, om en evt. inddragelse af det nedlagte toilet, som
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klubben har rådighed over, kræver en byggetilladelse fra kommunen eller ej. For at få afklaret dette
spørgsmål, skal der laves en del papirarbejde i form af tegninger og finansieringsplan mv. Samtidig
er bestyrelsen tilbageholdende med at investere for mange af medlemmernes penge i klubhuset, da
klubben alene er lejer og derfor i princippet kan risikere en opsigelse. Bestyrelsen har mundtligt
forhørt sig om muligheden for evt. at købe klubhuset af Faaborg-Midtfyn Kommune, så en
investering heri ikke vil være så risikabel, men har fået det – mundtlige – svar, at kommunen ikke er
interesseret i at sælge. Bestyrelsen har bedt kommunen give besked, såfremt der skulle vise sig et
andet muligt klubhus/træningssted fx en nedlagt boldklub. Bestyrelsen holder også øje med
mulighederne i lokalområdet, og Charlotte F. opfordrede klubbens medlemmer til også at holde øje
med evt. muligheder. Dorte M. fortalte, at Årslev Forsøgsstation er ved at blive nedlagt.
-

Der blev fra salen spurgt, om kommunen har nogle forpligtelser over for klubben? Det har
kommunen ikke, svarede Ulla P.

-

Mogens N. spurgte, om der er lavet et budget og opfordrede bestyrelsen til at tage en
principbeslutning om maksimal størrelse på kapital. Ulla P. svarede, at klubben normalt ikke
udarbejder budget, og Charlotte F. tilføjede, at klubbens indtægter og udgifter normalt ikke afviger
væsentligt fra regnskabsår til regnskabsår, hvilket også fremgår af det uddelte regnskab, der viser de
forløbne tre år. Regnskabet kan derfor ses som den ramme, bestyrelsen arbejder inden for – selvom
det ikke er et egentlig budget. Charlotte F. sagde, at bestyrelsen vil tage opfordringen om en
principbeslutning på maksimal kapital til efterretning.

Dirigenten spurgte herefter generalforsamlingen, om den kunne godkende regnskabet.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet ved håndsoprækning.
4. Indkomne forslag
Indkommet forslag fra Kaj H. samt bestyrelsens modforslag hertil var uddelt med dagsordenen.
Dirigenten bad Kaj H. om at præsentere sit forslag:
4a. Forslag fra Kaj Hansen
Kaj H.: Klubben har ret til at bruge ’hotelgrunden’ til træning, men grunden er i en for dårlig stand til at
træne på. Forslaget går på, om klubben vil gøre noget ved grunden, så klubben kan anvende den til
træning. Der er i klubben flere A-hunde nu, og på dyrskuepladsen er der ikke plads til at træne
eftersøgning. Det kører man i skoven for at træne. Hvis grunden bliver anvendelig til træning, bliver det
også muligt at træne på tidspunkter, hvor der foregår andre ting på dyrskuepladsen, og det vil blive
muligt at træne spor med fx unge hunde. Kaj H. har indhentet pris fra en lokal mand på at pløje og så
græs og to tilbud fra kommunen på at få slået græsset løbende (hhv. 6 og 13 gange pr. sæson).
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Dirigenten spurgte, om generalforsamlingen havde spørgsmål eller kommentarer til forslaget?
-

Malene P.: Det er et godt og gennemarbejdet forslag, som jeg gerne vil støtte op om det – og så
bliver klubbens kapital også brugt på medlemmerne.

-

Mette A.: Kan vi risikere at blive ’opsagt’ fra grunden? Charlotte F. svarede, at klubben har en
lejekontrakt på grunden, men at denne ikke er uopsigelig. Kommunen kan derfor opsige klubbens
ret til at bruge grunden. Ulla H. spurgte, hvad klubben betaler i leje? Charlotte F. svarede 0 kr.

-

Christen B.: Godt forslag men klubkassen bliver tom på sigt. Måske det er bedre at lave en aftale
med en lokal bonde?

-

Lene G.: Hvis grunden bliver anvendelig til træning, vil det også betyde, at medlemmerne kan træne
om søndagen, hvor Hundestjernen bruger klubhus og dyrskueplads. Og hvis vi ser på driftsresultatet
i år, bliver klubkassen ikke tom. Hertil svarede Charlotte F., at hvis man så på driftsresultatet i de
foregående år, ville der ikke være overskud til at betale for de foreslåede modeller.

-

Mette A.: Må klubben sætte faste skærme op på grunden? Kaj H. svarede, at det må vi gerne, men så
vil det sandsynligvis blive dyrere at få arealet slået, da det vil være mere besværligt.

-

Charlotte F.: En af grundene til, at arealet ikke er anvendeligt, er de store mængder af brændenælder.
Vil 6 x græsslåning ikke være så lidt, at arealet i perioder alligevel ikke vil være til at anvende pga.
brændenælder? Kaj H. svarede, at arealet vil blive plant, og at man godt vil kunne bruge det. Da
klubben ikke må sprøjte arealet, sagde Kurt J. at man for at komme brændenælderne til livs kunne
lade den ligge brak et års tid, før man såede græs.

-

Der blev spurgt, om kommunen tillader, at klubben selv sørger for at få græsset slået – eller får en
lokal mand til det? Ulla P. svarede, at det måtte vi godt, og Charlotte F. tilføjede, at det var korrekt,
at klubben ikke må bruge egne maskiner på dyrskuepladsen, men at vi godt må på hotelgrunden.
Klubben skal blot være opmærksom på, at kommunen trækker sig fra al vedligehold af hotelgrunden
(de slår hotelgrunden 2 gange pr. sæson pt), når og hvis klubben selv begynder at vedligeholde.

-

Niels Ove N. mente, at det må være billigere at få en lokal mand til at slå græsset, og Mogens N.
tilføjede, at det var svært at tage stilling til uden et budget, men at et større areal at træne på gav
plads til flere medlemmer. Hertil svarede Ulla P. at antallet af medlemmer i øjeblikket mere afhænger
af antallet af trænere, klubbens træner-kapacitet, end af træningsarealets størrelse. Ulla P. tilføjede, at
bestyrelsen gerne vil få grunden pløjet, men at bestyrelsen er bekymret for den løbende udgift til
vedligehold i det fremsatte forslag. Kaj H. svarede, at man kunne indhente et bedre tilbud fra en
lokal mand i stedet for at bruge kommunen.

-

Flere medlemmer tilkendegav, at det var en god løsning, at generelforsamlingen besluttede at hyre
en lokal mand til arbejdet. Charlotte F. svarede hertil, at generalforsamlingen ikke kunne beslutte at
hyre en lokal mand, uden at der var fremsat forslag til generalforsamlingen herom.

Generalforsamling 22/11 2014

Side 5 af 8

Generalforsamlingen kan alene tage stilling til det indkomne forslag, dvs. om kommunen skal slå
græsset til de angivne priser.
-

Kim P. foreslog Kaj H, at han trækker forslaget tilbage, og Malene P. bad bestyrelsen tage de
positive meldinger fra medlemmerne vedr. forslaget til efterretning og finde nogle, der vil arbejde
videre med at finde en lokal mand, der vil vedligeholde arealet. Mogens N. opfordrede bestyrelsen til
at være ’risikovillige’ og investere i vedligehold af grunden. Ulla P. lovede, at bestyrelsen vil få pløjet
grunden og finde nogle, der vil arbejde videre med et tilbud fra en lokal mand.

Resultat:
Kaj H. trak sit forslag tilbage, og bestyrelsen lovede at få grunden pløjet. Ulla H. og Dorte M. meldte sig
til at arbejde videre med en løsning, hvor en lokal mand vedligeholder grunden.
4b. Modforslag fra bestyrelsen
Da det indkomne forslag var trukket tilbage, bortfaldt bestyrelsens modforslag.
5. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr
Forslag fra bestyrelsen var uddelt med dagordenen.
5a. Forslag fra bestyrelsen
Ulla P. fremlagde bestyrelsens forslag om uændret kontingent og træningsgebyr.
Dirigenten spurgte herefter generalforsamlingen, om der var spørgsmål hertil. Dette var ikke tilfældet.
Afstemningsresultat:
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent og træningsgebyr blev vedtaget ved håndsoprækning.
6. Valg til bestyrelsen
Kasserer Gitte P. og bestyrelsesmedlem Brian B. var i år på valg:
6a. Valg af kasserer
Ulla P. meddelte, at Gitte P. modtog genvalg. Dirigenten spurgte herefter generalforsamlingen, om der
var nogle, der havde lyst til at stille op til denne post. Da dette ikke var tilfældet, blev valget foretaget ved
håndsoprækning.
Afstemningsresultat:
Generalforsamlingen valgte Gitte P. som kasserer ved håndsoprækning.
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6b. Valg af bestyrelsesmedlem
Brian B. meddelte, at han modtog genvalg. Dirigenten spurgte herefter generalforsamlingen, om der var
nogle, der havde lyst til at stille op til posten som bestyrelsesmedlem. Martin J. meddelte, at han gerne
ville stille op. Brian B. og Martin J. præsenterede derefter kort sig selv. Herefter blev der foretaget
skriftlig afstemning:
Brian B.: 16 stemmer
Martin J.: 18 stemmer
Blanke: 3 stemmer
Samlet: 37 stemmer
Der var et medlem, der på tidspunktet for valg af bestyrelsesmedlemmer, havde forladt
generalforsamlingen, hvorfor der ikke længere var 38 stemmeberettigede deltagere.
Afstemningsresultat:
Martin J. blev valgt som bestyrelsesmedlem.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Charlotte M. (1. suppleant) og Dorte M. (2. suppleant) modtog begge genvalg. Da ingen øvrige
kandidater meldte sig fra gulvet, blev de begge valgt ved klapsalver.
8. Valg af 2 revisorer
Pia J. og Ulla H. modtog begge genvalg. Da ingen øvrige kandidater meldte sig fra gulvet, blev de begge
valgt ved klapsalver.
9. Valg af 1 revisorsuppleant
Mette A. modtog genvalg. Da ingen øvrige kandidater meldte sig fra gulvet, blev hun valgt ved
klapsalver.
10. Eventuelt
-

Ulla P. gjorde opmærksom på, at klubben her sidst på året er i en situation, hvor der mangler
frivillige til både konkurrenceudvalget og aktivitetsudvalget, og hun opfordrede derfor
medlemmerne til at tage del i arbejdet. Særligt konkurrenceudvalget er det vigtigt at få hurtigt op at
stå, hvis klubben skal kunne holde afholde en landsdækkende konkurrence i marts. Ulla P. tilføjede,
at klubben også mangler en webmaster, der kan opdatere og vedligeholde klubbens hjemmeside.
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Malene P., der har stået i spidsen for konkurrenceudvalget i løbet af året, redegjorde herefter for
nogle af de opgaver, udvalget varetager: Konkurrenceudvalget laver bl.a. dommersedler og program,
finder sporarealer, sporlæggere og figuranter, sætter baner op på dagen og finder frivillige, der vil
hjælpe med at lave mad og stå i køkkenet. Malene P. beretter, at det kan være et stort arbejde. Børge
P. tilføjede, at det er vigtigt, at der er frivillige med fra både DcH-programmet og IPO-programmet,
og Charlotte F. tilføjede, at det er en fordel, hvis der er nogle af de mere erfarne medlemmer med i
udvalget. Som ny og måske ikke konkurrencevant hundefører kan det være svært at vide, hvordan de
forskellige øvelser skal afvikles til en konkurrence. Dorte M. spurgte, om det er muligt selv at deltage
i konkurrencen, hvis man er medlem af udvalget, og om bestyrelsen har en repræsentant i udvalget.
Charlotte M. svarede, at det var muligt selv at stille. Det havde både hun og Malene P. gjort. Ulla P.
svarede, at der var en repræsentant fra bestyrelsen i alle klubbens udvalg. Dorte M. tilkendegav
herefter, at hun gerne deltager i konkurrenceudvalget – blot hun ikke skal være alene om det.
Lene G., der har været med i aktivitetsudvalget i løbet af året, redegjorde herefter for
aktivitetsudvalgets opgaver: Aktivitetsudvalget arrangerer bl.a. den årlige medlemsfest. Det er ikke et
stort arbejde; der skal bestilles mad og hus og hjælpes med oprydning. Udvalget arrangerer også en
fidus-dag, hvilket er et lidt større arbejde.
Malene P. forklarede, at arbejdet som webmaster indebærer, at referater og medlemmernes
konkurrenceresultater løbende lægges op på klubbens hjemmeside.
Resultat:
Dorte M. meldte sig til konkurrenceudvalget, Henriette A. og Hanne P. meldte sig til
aktivitetsudvalget. Yrsa K. meldte sig som webmaster. Dirigenten opfordrede til at øvrige
interesserede til udvalgene henvender sig til bestyrelsen.
Kaj H. bad herefter generalforsamlingen mindes de to medlemmer, klubben har mistet i løbet af dette år:
Jan og Poul. Generalforsamlingen rejste sig og holdt et minuts stilhed.
Den ordinære generalforsamling blev afsluttet med et DcH hurra-hurra-hurra, vov-vov-vov og en
frokost til deltagerne ca. kl. 13:00
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