
Referat af Generalforsamling 10/6-2021 

Af Stine Kam 

 

Velkommen 
Da der har været corona nedlukning, har vi været nødsaget til at udskyde generalforsamlingen.  
 
1) Dirigent – Linda Lundh 
 
 
2) Formandsberetning: 
Gitte har ingen yderlig beretning – Spørgsmål fra forsamlingen, nej. 
 
 
3) Regnskab: 
Regnskabet er godkendt til tiden. Det ser rigtig fint, med et fint overskud – Spørgsmål fra forsamlingen, nej.  
  
 
4) Indkommende forslag: 
Der er ingen indkommende forslag. 
 
 
5) Fastlæggelse af gebyr: 
Træningsgebyret er forsat uændret. 
 
 
6) Valg af poster i bestyrelsen 2021: 
Jørgen Vestbach genvalgt – bestyrelsesmedlem (2 år) 
 
Dorthe Jensen genvalgt – bestyrelsesmedlem (2 år) 
 
Sanne Loft valgt som kasserer – bestyrelsesmedlem (2 år) 
 
2 suppleanter skal vælges.  
Thea Jensen fortsætter som første suppleant. 
Robin Berg udtrådt, Elin Mortensen træder ind i stedet som anden suppleant. 
 
2 Revisorer skal vælges. 
Linda Lundh fortsætter som første Revisorer. 
Lone Marscall fortsætter som anden Revisorer. 
 
Vibeke B. fortsætter som revisor suppleant.      
 
 
 
7) Bemærkninger/Eventuelt: 
Nosework, Kaj Rasmussen vil gerne være med til at starte et hold op, både formiddags og 
eftermiddagshold. Holdet henvises helst til hundefører der vil videre i konkurrence. 



 
Tea Jensen, er uenig hvorvidt det er en god løsning, at man som hundefører max. må have to hunde på 
hold adgangen. Bestyrelsen indførte denne regel d.8/1 2020, med virkning fra d.1/1 2021, da vi havde 
mange nye mulige medlemmer, som ikke kunne komme på et hold, fordi pladserne allerede var taget af 
eksisterende hundefører, med flere hunde, så dermed måtte bestyrelsen finde en mellemvej for alle. 
Bestyrelsen vil tage denne regel op igen ved næste bestyrelsesmøde.     
 
Ingelise Møller, er interesseret i at vide om der skal indføres valg/genvalg af poster i TU og KU, eller om det 
forsat er bestyrelsen som beslutter dette. Det vil bestyrelsen tage op på det næste bestyrelsesmøde. Samt 
blev der efterspurgt om det ikke kunne stå et sted, hvem og hvor mange der sidder i TU og KU, dette kan 
man se nederst på referaterne fra bestyrelsesmøderne. 
  
 
8) Andet: 
Årets instruktør/træner er gået til Mette Stenfeldt, for kreativ tænkning af træning under corona 
nedlunkningen, som var en visuel metode.  
 
Årets medlem et gået til Tea Jensen, for hendes gode arbejde i klubben, så alle kan træne på nedslået 
plæner. 
 
 

 


