REFERAT
Emne: Generalforsamling
Formål med mødet: At behandle punkterne og evt. indkomne spørgsmål
Anvendelse af mødets resultat: Sørge for DcH Vejles drift
Mødedeltagere: 18 personer + bestyrelsen
Dato: Lørdag 26.01.2019
Medbring:
Afbud fra:
Tid: 13.00 – 15.00
Sted: DcH Vejle

Mødeindkaldelse sendt rundt: ja

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Lars Cordes, som bliver valgt. Lars starter med at erklære at
generalforsamlingen er lovlig varslet.
2. Beretning for 2018 af klubbens formand Vibeke Stengaard.
Det er Vibekes 4. år som formand og hun lagde vægt på at vi er en klub med rigtig mange
gode tilbud og aktiviteter til hundefolket. En stor tak skal lyde til medlemmerne,
trænere, hjælpere, udvalgsmedlemmer og bestyrelsen.
Der har i 2018 været afholdt pladsdage med stor tilslutning og det glæder bestyrelsen.
Vi har også afholdt gode konkurrencer i 2018, som har genereret et rigtig flot overskud
(Se beretning fra KU). Klubben så dog gerne at flere hundeførere deltager i
klubmesterskabet/klubfesten i efteråret 2019.
Synlighed er en vigtig del af det at være en klub. Vi har bl.a. fået en ny hjemmeside, men
er vi gode nok til at gøre opmærksom på os selv? Hvad kan vi evt. gøre mere? Det er et
emne, som bestyrelsen kan drøfte i 2019.
Vibeke har i 2018 været nødt til at koncentrere sine kræfter om arbejdet vedr. et
forhåbentlig kommende nyt klubhus. De gode nyheder var at vores lejekontrakt er blevet
forlænget til 2022 med en option på at den kan forlænges yderligere 10 år, altså til 2032.
Det er også blevet klarlagt hvilke personer, hos kommunen, vi kan henvende os til.
Desværre var de dårlige nyheder at vores ansøgninger om fondsmidler ved hhv. Jelling
Sparekasse og Jelling Musikfestival ikke gav noget. Vi fik ligeledes afslag hos Vejle
Kommune.
DcHs initiativfond kan søges, men det er et lån, som klubben skal tilbagebetale.
Bygningsudvalgt arbejder ufortrødent videre med opgaven i 2019.
3. Regnskabsaflæggelse af klubbens kasserer Vinni Riber Dahl.
Regnskabet blev uddelt i papirform og posterne blev gennemgået.
Der var et spørgsmål til udgiften til dommere og den består hhv. af kopier + diverse
gaver.
Regnskabet blev godkendt.
4. Udvalgsberetninger for 2018.
• Træningsudvalg v/ Malene Korfits Østergaard – kommer senere
• Konkurrenceudvalg v/Carsten Nielsen – vedlagt referatet
• Pladsudvalg v/Knud Sigtenbjerggård – kommer senere
5. Fastlæggelse af kontingent, indmeldelsesgebyr og foreningskontingent.
Ingen bemærkninger.
6. Indkommende forslag:
Bestyrelsen har fremsat et forslag om at punktet i den vedtagne dagsorden omkring
Fanebærer/fanevagt skal udgå.
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Forslaget blev vedtaget.
Bestyrelsen sørger for at det bliver godkendt i Kreds 3.
7. Valg af formand.
Vibeke Stengaard er på valg og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller at Flemming
Buhl Jensen (næstformand) overtager formandsposten. Flemming blev valgt.
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Da Flemming har fået ny post træder Claus Knage Petersen, som er 1. suppleant, ind i
bestyrelsen.
Vinni Riber Dahl og Annette Jepsen blev genvalgt
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Jan Bennet Hansen blev valgt til 1. suppleant og Tina Kjærsgård Pedersen blev valgt til 2.
suppleant.
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 var ikke på valg i år.
13. Valg for formand for Træningsudvalg.
Malene Korfits Østergaard var på valg – modtager genvalg. Malene blev valgt.
14. Valg af formand for Pladsudvalg.
Knud Sigtenbjerggaard var ikke på valg i år.
15. Valg af formand for kantineudvalg.
Charlotte blev valgt som kantineudvalg.
16. Valg af fanebærer og fanevagt.
Punktet udgår.
17. Eventuelt.
• Bestyrelsen bør have mere fokus på at deltage i kredsmøder.
Flemming svarede at det ville der komme mere fokus på i 2019.
• Hvem er ansvarlig for at der er vand i dunkene i klubben?
Vi løfter i flok og har alle ansvaret. Dog er Charlotte i klubben 2 gange om ugen,
hvor hun fylder op.
• Der blev uddelt gaver til udvalgsmedlemmer, der stopper i udvalgene (Lotte,
Arne, Lars og Henrik) samt til Vibeke, som stopper som formand.
• Kunne vi, i DcH Vejle, få nogle hunde med i eftersøgningsgruppen?
• Det blev præciseret at det er Carsten Nielsen – KU, der står for ansøgninger til
skov og arealer. Alle skal gå igennem Carsten.

Uddeling af pokaler:
Dynses mindepokal: Tina med Frosty (vizla)
Fjumrepokalen: Jesper Polmann Therkelsen (glemt sit hold)
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Aktiv vandrepokal: Charlotte Thomsen
DcH Vejle 75 års jubilæumspokal: Sonja Willumsen (Kooiker – agility)
Årets træner: Kirsten Christoffersen (Nordisk)
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