
 

 

Fordeles til: 
- Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter 
- Trænere 
- Godbiddens redaktører  
- Hundehuset (opslag til medlemmerne) 
 
 

 

 

Referat af generalforsamling d. 21.02.12 kl. 19.00 i Medborgerhuset 
 

Til stede:   Fra bestyrelsen: formand Charlotte Lyrskov, næstformand Bent 
Halvorsen, kasserer Jens Sørensen, sekretær Inger Drengsgaard, 
medlem Allan Sørensen og suppleanterne Maiken Dreier og Marie 
Volf. 

     Iøvrigt: Pia Eldov, Jørgen Plett, Jacqueline Plett, Marianne Sørensen, 
Helle Nøjgaard, Dorit Johansen, Lisbeth Hansen, Michala Bisballe, 
Daniel Eichler, Erik Refsgaard, Ann Borreskov, Peter Klitgaard, 
Heidi Johansen, Lone A. Knudsen, Birgitte Hansen, Sidsel Nørgaard 
Pedersen, Claus Vig, Torben Nielsen, Inger Plejdrup, Pia Fischer-
Henrichsen, Kaj Pedersen, Sanni E. Pedersen, Susanne Thuesen, Ole 
Nørgård, Anker Sørensen, Johanne Frost Nielsen, Merete Olesen, 
Jeanette Kramer Larsen, Vibe Christensen, Karen Madsen, Lise 
Sørensen, Tim Grewy Jensen, Lonnie Grill Hansen, Trine Aagaard 
Andersen, Ulla Milling, Mette Milling og Per Andrén. 

 
     I alt 44 personer. 
 

 

Dagsorden:   Forhandling: 
 
1. Valg af dirigent  Dorit Johansen blev valgt. Hun takkede for valget og konstaterede at 

generalforsamlingen var lovlig varslet.  
 
2. Valg af 2 stemmeoptællere Jacqueline Plett og Allan Sørensen blev valgt. 
 
3. Bestyrelsen aflægger   Formand Charlotte Lyrskov aflagde bestyrelsens beretning (se bilag). 
  beretning    
      Beretningen blev godkendt. 
 
4. Det reviderede regnskab  Jens Sørensen fremlagde det reviderede regnskab for 2011 (se bilag).  
  fremlægges til godkendelse  Regnskabet viste en overskud på 50.795,83 kr. og en likvid 

beholdning på 88.394,87 kr.  
      Overskuddet havde flere årsager. Der var kommet mere end forventet 

ind via kontingent og årets aktiviteter havde kostet mindre end 
forventet. Desuden var der afsat 31.000 kr. til uddannelse i 2011, 
som ikke var blevet brugt og købet af en græsklipper var blevet 
udskudt.  

 
      I 2012 er der afsat penge til indkøb af en græsklipper, udvidelse af 

lysanlægget, træneruddannelse, samt indkøb af nye forhindringer.  
 
      Regnskabet blev godkendt. 



 
5. Indkomne forslag  Ingen indkomne forslag. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlem- På valg var: 
  mer, 2 suppleanter, revisor - Formand Charlotte Lyrskov (genopstillede) 
  og revisorsuppleant  - Medlem Bent Halvorsen (genopstillede) 
      - 1. suppleant Maiken Dreier (genopstillede) 
      - 2. suppleant Marie Volf (genopstillede ikke)  
      - Revisor Lisette Jessen (genopstillede) 
      - Revisorsuppleant Susanne Thuesen (genopstillede) 
 
      Følgende blev valgt: 
      - Bestyrelsesmedlem:  Charlotte Lyrskov 
      - Bestyrelsesmedlem: Bent Halvorsen 
      - Suppleant:  Maiken Dreier 
      - Suppleant:  Peter Plett  
      - Revisor:  Lisette Jessen 
      - Revisorsuppleant: Susanne Thuesen 
 
      Bestyrelsen vil konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde. 
 
7. Eventuelt   Løse hunde 

Lisbeth Hansen spurgte om det ikke er korrekt, at hunde skal være i 
snor, når de ikke er på banen. Charlotte Lyrskov svarede at det er 
korrekt og lovede at tage emnet op på næste trænermøde. 

 
      Høm-hømmer 

Karen Madsen opfordrede til at alle rydder op efter deres hunde på 
træningspladsen. 
 
Konkurrence-regier 
Peter Klitgaard ville gerne vide hvordan man finder ud af de 
forskellige regier til konkurrencer (DGI, DcH og DKK). Merete 
Olesen, Charlotte Lyrskov og Maiken Dreier forklarede dette og 
Dorit Johansen henviste til www.agilitysyd.dk, hvor der ligger en 
oversigt over alle agilitystævner uanset regi. 
Der blev også opfordret til at relevante hjemmesider blev nævnt i 
Godbidden. 
 
Opvisning 
Merete Olesen og Kaj Pedersen opfordrede til at foreningen i højere 
grad laver opvisninger, f.eks. ved dyrskuer i Silkeborg. Marianne 
oplyste at Bygma har spurgt om vi vil lave en opvisning i løbet af 
foråret. Der blev opfordret til at der bliver lavet noget PR-materiale, 
f.eks. visitkort eller A5-ark, som kan udleveres til interesserede. 
 
Jubilæumsfest 
Ulla Milling foreslog at der blev holdt en jubilæumsfest, f.eks. på 
træningspladsen. Måske kunne man nedsætte et festudvalg. 
 
Dyrlægeaften 
Jørgen Plett roste den netop afholdte dyrlægeaften og opfordrede til 
at man afholdt noget lignende en gang om året. 



 
Godbidden 
Inger Drengsgaard spurgte om nogen af de tilstedeværende havde 
mulighed for at afhente Godbidden fra trykkeriet i Tørring. Inger 
Plejdrup tilbød at hente det. 
 
Sponsorudvalget 
Bent Halvorsen efterspurgte folk til sponsorudvalget. Lisbeth Hansen 
og Vibe Christensen meldte sig og fik overrakt materiale af Bent, 
som er udtrådt af udvalget. 
 
Stævneudvalget 
Ulla Milling efterspurgte folk til stævneudvalget. Jeanette Kramer 
Larsen og Lone A. Knudsen meldte sig. Udvalget består nu af Ulla, 
Jeanette og Lone. Det blev aftalt at sponsorudvalget hjælper 
stævneudvalget med sponsorpræmier til klubmesterskaberne mm. 
 
Placering af træningstider 
Inger Plejdrup opfordrede til at der ved planlægning af træningen 
bliver taget højde for at alle let øvede og øvede hold ikke ligger kl. 18 
og alle begynderhold kl. 19.30, men at holdene bliver fordelt på både 
tidlige og sene tider af hensyn til medlemmer, som f.eks. ikke kan nå 
at komme til træning kl. 18. 
 
Gaver: 

      Trænere, aspiranter og føl blev takket for deres indsats i 2011. Se 
vedlagte gaveliste. Alle fik en flaske vin og lakrids. 

      Desuden fik Marie Volf en flaske vin og lakrids for hendes indsats 
som bestyrelsessuppleant. 

  

Generalforsamlingen sluttede Kl. 20.15 

 
      Foreningens 25 års jubilæum blev fejret med en flot pyntet kage, 

kaffe/te og champagne, hvorefter der blev råbt et trefoldigt hurra for 
foreningen. 

 
      Herefter holdt Per Andrén et spændende foredrag om jagten på 

pengesmuglere, krydret med en lille opvisning med hans labrador 
Midas, som er under uddannelse som pengehund. Efterfølgende var 
der mulighed for at stille spørgsmål. Foredraget sluttede ca. kl. 21.30 

 

 

Referent   Inger L. Drengsgaard 

 

Referat udsendt   d. 26/2 2012 

 

 

  
 


