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

Referat af generalforsamling d. 24.02.19 kl. 9.30 Arendalsvej 2B, Silkeborg
Til stede:

Fra bestyrelsen: formand Charlotte Lyrskov, sekretær Inger
Drengsgaard, medlem Susanne Thuesen og suppleanterne Kaj
Pedersen og Ann Borreskov.
Iøvrigt: Peter Klitgaard, Anker Sørensen, Jacqueline Plett, Jørgen
Plett, Inge Jepsson, Maiken Dreier, Lilian Milek Madsen, Ida
Tronhjem, Karen Madsen, Anne Klitgaard, Simone Falckenberg,
Mette Thumand, Camilla Guldhammer og Vicki Frölich Olesen.
I alt 19 personer.

Dagsorden:

Forhandling:

1. Valg af dirigent

Peter Klitgaard blev valgt. Han takkede for valget og konstaterede at
generalforsamlingen var lovlig varslet.

2. Valg af 2 stemmeoptællere

Vicki Frölich Olesen og Karen Madsen blev valgt.

3. Bestyrelsen aflægger
beretning

Formand Charlotte Lyrskov aflagde bestyrelsens beretning (se bilag).
Beretningen blev godkendt.

4. Det reviderede regnskab
fremlægges til godkendelse

Susanne Thuesen fremlagde det reviderede regnskab for 2018 (se
bilag). Regnskabet viste en overskud på 20.740,81 kr. og en likvid
beholdning på 173.640,09 kr.
Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor
og revisorsuppleant

På valg var:
- Medlem Annette Jørgensen (genopstillede)
- Medlem Jens Sørensen (genopstillede)
- Medlem Inger Drengsgaard (genopstillede)
- Suppleant Kaj Pedersen (genopstillede)
- Suppleant Ann Borreskov (genopstillede)
- Revisor Lisette Jessen (genopstillede)
- Revisorsuppleant Lilian Milek Madsen (genstillede)
Følgende blev valgt:
- Bestyrelsesmedlem:
- Bestyrelsesmedlem:
- Bestyrelsesmedlem:

Annette Jørgensen
Jens Sørensen
Inger Drengsgaard

- Suppleant:
- Suppleant:
- Revisor:
- Revisorsuppleant:

Kaj Pedersen
Ann Borreskov
Lisette Jessen
Lilian Milek Madsen

Bestyrelsen vil konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde.
7. Eventuelt

Fællles træning
Karen Madsen foreslog at der en gang imellem blev arrangeret
fællestræning og tilføjede at det bl.a. fungerer rigtigt godt på de to
rallyhold, som her i vintermånederne træner sammen. Det kunne
også få nye sluset ind i klubben og måske med til konkurrencer.
Charlotte Lyrskov kommenterede, at det faldt helt i tråd med hvad
bestyrelsen havde diskuteret på sidste bestyrelsesmøde og at det både
kunne være fælles træning og/eller fælles hygge efter træningen.
Vicki Frölich Olesen bemærkede, at man også kunne arrangere ekstra
fællestræninger, f.eks. om lørdagen, og spise frokost bagefter.
Gaver:
Trænere, aspiranter og føl blev takket for deres indsats i 2018 og fik
en gave bestående af chokolade. Se vedlagte gaveliste.
Camilla Guldhammer, Simone Falckenberg og Vicki Frölich Olesen
fik overrakt biografbilletter for deres store engagement og indsats ift.
arrangementer, sponsorpræmier mm.
Inger Drengsgaard blev udnævnt til æresmedlem for 25 års
medlemskab af foreningen og fik overrakt et diplom og et gavekort.
Desuden fik Peter Klitgaard en gave bestående af chokolade for hans
indsats som dirigent på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede

Kl. 10.00

Referent

Inger L. Drengsgaard

Referat udsendt

d. 24/2 2019

Før generalforsamlingen var der kaffe, te, rundstykker og kage.
Derefter var der foredrag om redningshunde v. Jacob Vestergaard og Niels Møller Christensen fra
Vestjysk Redningshunde / Beredskabsstyrelsen.

