Referat af generalforsamling lørdag den 19. januar 2019
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Vagn Bødker som dirigent
Enstemmigt vedtaget.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamling var lovligt indvarslet
De to revisorer blev valgt som stemmetællere.
18 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen.
2. Formandens beretning
På spørgsmålet om hvor DcH’s DM 2019 skal afholdes, svarede formanden, at det vil finde
sted på Langeskov fodklubs boldbaner, der ligger ved siden af Langeskov skole og
Langeskovhallen.
Ingen yderligere spørgsmål til beretningen.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Regnskabsaflæggelse ved kassereren
Kassereren gennemgik det uddelte regnskab.
Der var forslag om, at forrige års resultat også bør oplyses. Dette ud fra ønsket om, at så vil
det regnskab, der indstilles til godkendelse kunne blive sammenlignet med det foregående
års regnskab.
Regnskabet blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr for år 2020
For år 2020 blev bestyrelsens forslag til uændret kontingent og træningsgebyr i forhold til
2019 godkendt
5. Indkomne forslag (forslag som ønskes behandlet, indsendes skriftligt til formanden
senest 7 dage før generalforsamlingen).
Der var ikke indkommet nogen forslag udover bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer,
som behandles under dagsordenens punkt 6.
6. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Vedr. forslagets § 2, sidste afsnit ”6. Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere,
instruktører og dommere.” blev ændret til:
”6. Finde egnede kandidater og indstille dem til uddannelse eller lade uddanne
kvalificerede ledere, instruktører og dommere.”
Vedr. forslagets § 5, 2. sidste afsnit: ” Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til formanden senest 14 dage før
generalforsamlingen.” blev ændret til:
”Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til formanden
senest 10 dage før generalforsamlingen.”
Vedr. forslagets § 8, 2. afsnit blev det vedtaget, at der efter ”…. eller lignende. Indkaldelsen
skal indeholde dagsorden samt ordlyden af evt. indkomne forslag.” tilføjes følgende:
”Eventuelle indkomne forslag udsendes til medlemmerne pr. e-mail senest 2 dage før
generalforsamlingen.”
Vedr. forslagets § 11, 1. afsnit: ”Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen
finder det formålstjenligt. Valg af dommere, indkøb af præmier og uddelingen af disse
foretages af bestyrelsen.” blev ændret til:
”Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Bestilling
af dommere, indkøb af præmier og uddelingen af disse foretages af bestyrelsen.”

Vedr. forslagets § 13, sidste afsnit: ”Eventuel formue skal efter opløsning af lokalforeningen
tilfalde Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.” blev, efter skriftlig
afstemning vedtaget med stemmer fra 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer, ændret til:
”Eventuel formue skal efter opløsning af lokalforeningen tilfalde Landsforeningen
Danmarks civile Hundeførerforening til opstart af ny lokalforening.”
7. Valg af kasserer. På valg er Karina Sørensen, som modtager genvalg.
Enstemmigt genvalgt.
8. Valg af et bestyrelsesmedlem. På valg er Birgitte Nonved, der modtager genvalg.
Enstemmigt genvalgt.
9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. På valg er Jan Vædeled.
Jan blev enstemmigt genvalgt, og Mette Taarnhøj blev også enstemmigt valgt.
10. Valg af 2 revisorer. På valg er Lis Christensen og Sanne Gertz.
Lis blev enstemmigt genvalgt og Sonja Würtz blev også valgt enstemmigt.
11. Valg af 1 revisorsuppleant. På valg er Sonja Würtz
Sonja kunne ikke vælges, da hun var blevet valgt som revisor. I stedet blev Helge Hansen
enstemmigt valgt som revisorsuppleant.
12. Eventuelt
Vedrørende fremmødet på generalforsamlingen blev der – på baggrund af at en del
medlemmer var kørt hjem efter afsluttet træning – stillet forslag om fællestræning forud
for generalforsamlingen. Dette kunne måske få flere til at møde op på selve
generalforsamlingen.
Der blev endvidere også stillet forslag om at genoptage fællestræning, således som man
tidligere havde om torsdagen, hvor alle hundeførere kunne møde op og deltage.
Bestyrelsen var som udgangspunkt positivt indstillet overfor dette, men det kan måske nok
blive svært at skaffe træner/trænere til en fællestræning, da mange trænere også selv har
hunde, de træner med. Endvidere kan det måske også blive svært med fællestræning, hvis
der kun er én træner og 50-60 hunde.
Det blev drøftet, om der vil kunne være grundlag for dannelse af et hold, der kunne træne
på hverdage om formiddagen.
Et forslag om en slags fællestræning var, at det kunne foregå ved, at to hold af og til kunne
blive slået sammen og træne sammen.
Med udspring i erfaringer fra en anden DcH forening på Fyn blev fælles sportræning
foreslået, hvor de der ønsker at deltage møder op. Der er til nævnte sportræning én
træner, hvor træningen så i øvrigt foregår ved, at man hjælper hinanden, så godt man kan,
ud fra de erfaringer man har.
For så vidt angår DcH-logoet blev det foreslået, at man lokalt burde lave et andet logo der
viser, at træning i lokalforeningen ikke kun er for schæferhunde, men at træningen er for
alle hunderacer, store som små.

Det blev endvidere foreslået, at man burde nedsætte et Web-udvalg, som kan komme med
forslag til, hvordan hjemmesiden bør se ud.
Selvom man har været medlem af DcH Langeskov i nogle få år, en del år eller mange år så
skal vi alle som medlemmer huske at være imødekommende, når der kommer et nyt
medlem – det kan godt være svært at være ny i en klub. Vi skal huske at byde de nye
velkommen, vi er alle som medlemmer sociale ambassadører for klubben.
Det blev fra formandens side sagt, at det der her er blevet forslået/drøftet under Eventuelt
vil blive taget op i bestyrelsen.
På spørgsmålet om hvordan økonomien tænkes at blive i forhold til DM, orienterede
formanden om, at de deltagende foreninger er nået frem til en nøgle til, hvordan
fordelingen af et forventet overskud vil ske.
Lis fik overrakt vandrepokalen som årets Langeskover.
Vagn fik overrakt en buket i anledning af, at han i 2019 har 40 års jubilæum som
medlem af DcH Langeskov.
Åse har 20 års jubilæum i år 2019 som medlem af DcH Langeskov. Hun fik senere på dagen
overrakt en buket i den anledning.

