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Referat fra ekstraordinær generalforsamling i DCH Ringe
Onsdag d. 28. november 2018.
Gitte bød velkommen og redegjorde for årsagen til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
Der var 16 stemmeberettigede til stede ved den ekstraordinære generalforsamling.

1. Valg af kasserer
Gitte orienterede om de opgaver, der ligger hos kassereren og om at hun har mulighed for at
hjælpe en ny kasserer i gang.
Lisbeth Christiansen blev enstemmigt valgt som ny kasserer.

2. Eventuelt
Medlemmernes engagement
Lennart påpegede, at det er vigtigt, at vi gør noget for at gøre klubben mere attraktiv for medlemmerne, så de bliver mere aktive og deltager i klubbens sociale liv/arrangementer. Gitte pointerede, at trænerne er blevet meget bedre til at få hundeførerne med ind i klubhuset efter træningen, så det sociale sammenhold på holdene styrkes.
Valg til instruktørudvalget
Preben spurgte, hvorfor der ikke vælges til instruktørudvalget på generalforsamlingen i lighed med
valg til konkurrenceudvalget og aktivitetsudvalget. Bestyrelsen svarede, at det kun er instruktører,
der kan vælges til Instruktørudvalget. Derfor vælges der til instruktørudvalget på instruktørmøde
d. 1. december.

Nye træningsarealer
Kaj spurgte hvordan mødet d. 22. november med kommunen forløb.
Gitte orienterede om mødet med kommunen. Der arbejdes med flere forskellige muligheder.
•
•

Arealet i Søllinge. Der er ikke pt. et klubhus på arealet. Hvis det skal være interessant for
os, skal der bygges et klubhus.
Vores nuværende træningsplads vil være interessant med mulighed for at renovere vores
klubhus, så vi får mere plads. Desuden åbnede kommunen op for muligheden for, at vi kan
sætte lys på banen.
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•

Hotelgrunden er ikke interessant for os, da det ikke er en mulighed at etablere et klubhus
på den.

Den nye bestyrelse skal have beskrevet begge muligheder og der skal udarbejdes etablerings- og
driftsbudgetter med frist d. 1. februar 2019.

