REFERAT
Emne: Generalforsamling
Formål med mødet: At behandle punkterne og evt. indkomne spørgsmål
Anvendelse af mødets resultat: Sørge for DcH Vejles drift
Mødedeltagere: ca. 30
Dato: Lørdag 27.01.2018
Medbring:
Afbud fra: Vibeke og Vinni
Tid: 13.00 – 15.00
Mødeindkaldelse sendt rundt: ja

Sted: DcH Vejle

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Carsten Rasmussen. Carsten bliver valgt. Carsten starter med at
erklære at generalforsamlingen er lovlig.
2. Beretning for 2017 af klubbens formand Vibeke Stengaard.
Vibeke var desværre blevet forhindret i at deltage, så Næstformand Flemming Buhl
Jensen læste formandens beretning op.
3. Regnskabsaflæggelse af klubbens kasserer Vinni Riber Dahl.
Vinni var desværre blevet forhindret i at deltage, så klubbens revisor Kirsten
Christoffersen gennemgik regnskabet.
Der blev stillet 2 spørgsmål som Vinni efter mødet har svaret på.
1) Husker vi at benytte refusion fra Kreds 3 til DM? (Lydighed og Nordisk).
Vinni: Ja, vi har søgt og har fået refunderet startgebyret fra Kreds 3, når vores
medlemmer deltager i DM.
2) Refusionen fra Vejle Kommune virker umiddelbar lille, hvad er forklaringen på det?
Vinni: Konto 1210 Tilskud fra Vejle Kommune indeholder alene Aktivitetsmedlemstilskud
for 2017 på kr. 212,75. Tilskud til instruktøruddannelse er i 2017 bogført på
udgiftskontoen konto 2501 Kurser for instruktører og dermed modregnet i de udgifter
klubben har til videreuddannelse af instruktører.
4. Udvalgsberetninger for 2017.
Vedlagt referatet.
 Træningsudvalg v/ Malene Korfits Østergaard
 Konkurrenceudvalg v/Carsten Nielsen
 Pladsudvalg v/John Stenhøj
5. Fastlæggelse af kontingent, indmeldelsesgebyr og foreningskontingent.
Bestyrelsen fremlagde et forslag til afstemning om at kontingent fra 2019 skal stige 100
kr. grundet ønsket om et nyt klubhus, indlæggelse af vand til klubben og den generelle
inflation.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Det var følgende bemærkninger:
 Når arbejdet med vand og klubhus går rigtigt i gang, bør der fremlægges et
prospekt, som viser hvad arbejdet går ud på. Dette bør hænge i klubben.
 Der kunne laves en løbende indsamling blandt medlemmerne og andre folk der
kommer i klubben til konkurrencer og lign. til projekt ”Nyt klubhus”.
 Rullende kontingent.
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6. Indkommende forslag:
Ingen
7. Valg af formand.
Vibeke Stengaard var ikke på valg i år.

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Jesper Therkelsen blev genvalgt
Flemming Buhl Jensen blev genvalgt
Iben Lundgreen blev genvalgt
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Claus Petersen og Chris Christoffersen blev valgt.
10. Valg af 2 revisorer.
Kirsten Christoffersen og Sonja Jensen blev genvalgt.
11. Valg af 1 revisorsuppleant.
Eva Hammervig blev genvalgt.
12. Valg af formand for Konkurrenceudvalg.
Carsten Nielsen blev genvalgt.
13. Valg for formand for Træningsudvalg.
Malene Korfits Østergaard var ikke på valg i år.
14. Valg af formand for Pladsudvalg.
John Stenhøj ønskede ikke genvalg, men stiller sig til rådighed med råd og vejledning.
Knud Sigtenbjerggaard blev valgt.
15. Valg af formand for kantineudvalg.
Udvalget udgår, men Charlotte er valgt som ansvarlig for kantinen og indkøb.
16. Valg af fanebærer og fanevagt.
Klubbens vedtægter skal laves om, da afsnit om fanebærer indgår deri. Der skal laves et
ændringsforslag som stilles på næste generalforsamling.
17. Eventuelt.
Bør vi rette fokus på Eliteturneringer? Klubben har en størrelse, der gør at vi kunne
afvikle en E-turnering. Dog kræver det megen planlægning og en masse hjælpere. Der er
fokus på emnet fra KU.
Uddeling af pokaler:
Dynses mindepokal: Hanne Koed Nielsen med Kaya (storpuddel)
Fjumrepokalen: Rolf Otendahl (glemt figurant i skoven)
DcH Vejle 60 års jubilæumspokal: Palle Bruun Andersen (sheltie – agility)
Aktiv vandrepokal: Malene Korfits Østergaard
DcH Vejle 75 års jubilæumspokal: Anne Daugaard
Årets træner: Susanne Schubert Andersen, Rally.
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