Referat fra RcH’s Generalforsamling 25. november 2017

32 stemmeberettigede medlemmer inklusiv bestyrelsen var mødt op
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
• Bestyrelsen foreslår på Mette Albertsen og hun blev valg. Hun fortæller at generalforsamlingen er varslet rettidig.

2. Formandens beretning - Malene E. Pedersen
• Beretningen er aflagt af Malene E. Pedersen og er blevet godkendt.
• I forbindelse med beretningen takkede formanden vores webmaster for det store
stykke arbejde hun gør. Hun fik overrakt en kurv.
• Samtidig havde vi i år to jubilarer, Charlotte Meldgaard og Ulla Hansen, de fik også
overrakt en gave.

3. Aflæggelse af regnskab - Gitte E. Pedersen
• Regnskabet er ligeledes godkendt.

4. Fastlæggelse af kontingent og træningsgebyr
- Forslag fra bestyrelsen - bilag 1
• Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, hvilket blev godkendt af forsamlingen.

5. Indkomne forslag
• Bestyrelsen forslår at der fremadrettet skal fortages valg af medlemmer til henholdsvis, aktivitetsudvalget og konkurrence udvalget, på generalforsamlingen.
Dette blev vedtaget.
• I aktivitetsudvalget bliver Kristen Hansen og Mia J. Madsen. Charlotte Andersen og
Hanne Pedersen træder ind.
• I konkurrence udvalget bliver Ulla Hansen, Børge Pedersen og Heinz Honoré. Malene E. Pedersen træder ind.

6. Valg af formand - Malene ønsker ikke genvalg
• Malene E. Pedersen ønsker ikke genvalg og bestyrelsen foreslår derfor Mia J. Madsen. Hun blev valgt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
• På valg er Mia J. Madsen - Kan genvælges
Og Kasper Rasmussen - ønsker ikke genvalg
• Mia udgår, da hun er valgt til formand.
Bestyrelsen foreslår Kristen Hansen og hun er valgt.
Elsebeth Giessing stiller op og hun er også valgt.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

• Bestyrelsen foreslår Hanne Darlyng som 1. suppleant hun siger ja, forsamlingen
forslår Ulla Hansen som 2. suppleant og hun siger også ja.

9. Valg af 2 revisorer
• Både Pia Jacobsen og Ulla Hansen modtager genvalg.

10. Valg af 1 revisorsuppleant
• Mogens K. Nielsen modtager genvalg.

11. Eventuelt
• Elsebeth Giessing spørger hvorfor kurser ikke bliver lagt ud, så alle medlemmer
kan deltage. Der var ikke noget konkret svar, men det bliver taget med til fremtidig overvejelse.
Der bliver derudover diskuteret en masse andre tiltag der kunne give medlemmerne mere lyst til at deltage socialt. Disse er også taget med videre.
• Der kom mange forslag om hvad der kunne gøre klubben mere attraktiv, her er de
ideer der blev bragt på banen i punkt form:
1. Foredrag - hunderelateret, fx dyrlægeaften, massage kursus, første hjælp
til hund. Gerne med mulighed for at tage IKKE-medlemer med.
2. Det kunne være aktivitetsudvalgets opgave at arrangere disse aftner.
3. Spørgeskema til medlemmerne, så de kunne ytre sig hvad de gerne vil
have foreningen til at gøre for dem.

4. Der blev igen i år meld ud at lørdag er en “dum dag.” Mange har familie
ting og vil hellere bruge dagen på det. Bestyrelsen leder stadig efter ny
plads så vi kan dele træningen ud, men kommunen er ikke så samarbejdsvillige.
5. Kontakten til medlemmerne, der blev forslået nyhedsbrev, evt. fremsendt
på mail.
6. Mere info omkring hjemmesiden og Facebook gruppen.

• Mogens K. Nielsen siger tak til bestyrelsen for det store stykke arbejde som de laver fro klubben - uden bestyrelse ingen klub. Det synes han forsamlingen skulle
huske.

Mette takker for god ro og orden og erklærer generalforsamlingen for afsluttet med et DcH Ringe “længe leve”.

