
 

 

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

 

 

Referat af generalforsamling d. 19.02.14 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 Peter 
Plett. 

     Iøvrigt: Jacqueline Plett, Jørgen Plett, Christian Lyrskov, Marianne 
Sørensen, Susanne Thuesen, Mette Thumand, Lisbeth Hansen, Ann 
Borreskov, Dorit Johansen, Michelle Jensen, Inge Jepsson, Kaj 
Pedersen, Anker Sørensen, Jan Fischer-Henrichsen, Ole Nørgård og 
Shuli Andersen. 

 
     I alt 23 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 Michelle Jensen 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 2013 (se bilag).  
   fremlægges til godkendelse  Regnskabet viste en overskud på 32.234,53 kr. og en likvid 

beholdning på 55.456,58 kr.  
      Det blev nævnt at foreningen har stabile kontingentindtægter på ca. 

120.000 kr. pr. år og i 2013 sponsorindtægter for 9.477,50 kr. I 2013 
blev der desuden ansøgt og bevilget penge til indkøb af en ny vippe 
fra Tuborgs Grønne Fond. 

      Trods indkøb af nye forhindringer og uforudsete udgifter til etable-
ring af vej og P-plads (ca. 17.000 kr.) samt reparation af fyret efter 
lynnedslag (ca. 5.000 kr.), så var udgifterne til uddannelse betydeligt 
mindre end budgetteret og bidrog til det samlede overskud på 
regnskabet. 

 
      Jan Fischer-Henrichsen spurgte om det forventedes at de afsatte pen-

ge til uddannelse vil blive brugt i 2014. Charlotte Lyrskov svarede at 
bestyrelsen håbede at der vil blive udbudt en DGI-uddannelse i år. 

 
      Regnskabet blev godkendt. 
 



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

Der blev efterlyst folk til sponsorudvalget.  
 

Tak til trænerne 
Jørgen Plett takkede trænerne, som troligt stiller op hver uge i al 
slags vejr. 
 

Løvsprings- og løvfaldsture 
Jørgen Plett meddelte at aktivitetsudvalget har valgt fremover ikke at 
arrangere skovturene. Der mangler et egnet areal efter at Gurli og Ej-
gil har solgt gården inkl. deres skov. I en almindelig hundeskov kan 
man ikke garantere hundens sikkerhed. Dorit Johansen foreslog en 
tur til stranden eller en hundeskov, hvor der sjældent kommer andre 
hunde. 
 

Haltræning 
Kaj Pedersen foreslog at foreningen undersøger prisen for at leje en 
hal om vinteren. 
 
Eventyrsport 
Jørgen Plett spurgte om der var kommet klarhed over sponsoraftalen 
med Eventyrsport, nu Godbidden, som var medlemsbevis, ikke laves 
mere. Peter Plett svarede at der arbejdes på at lave visitkort til alle 
medlemmer, som kan vises i butikken. Desuden oplyste han at rabat-
ten formentlig bliver nedsat fra 15% til 10%. Desuden vil der blive 
inviteret til to årlige medlemsaftner. 
 
Gaver: 

      Trænere, aspiranter og føl blev takket for deres indsats i 2013. Se 
vedlagte gaveliste. Alle fik en flaske vin. 

      Bent Halvorsen fik en gavekurv og et gavekort for sin indsats i 
bestyrelsen, bane-, stævne- og sponsorudvalget. 

      Desuden fik Dorit Johansen en flaske vin for hendes indsats som 
dirigent på generalforsamlingen. 



  

Generalforsamlingen sluttede Kl. 19.45 

 

 

Referent   Inger L. Drengsgaard 

 

Referat udsendt   d. 22/2 2014 

 

  

Efter generalforsamlingen var der kaffe, te og kage, samt en brainstorm om medlemmernes ønsker og 
visioner for fremtiden. Bestyrelsen vil arbejde videre med de indkomne forslag. 
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Bestyrelsens beretning 2013 
 

2013 – et pusterum 

I 2012 fejrede vi foreningens 25 års jubilæum, og vi investerede i lys på den anden halvdel af ba-

nearealerne, fik mange nye forhindringer og en ny græsklipper. Det lå derfor i kortene, at 2013 

skulle være et år med ro på investeringsfronten, og hvor vi skulle nyde alle vores nyanskaffelser og 

vores fantastiske forhold samt spare lidt op til eventuelle fremtidige initiativer. 

 

Selvom 2013 var tænkt til at være et pusterum, så blev vi sidst på året udfordret af en omlægning 

af adgangsvejen til træningspladsen. Vi havde længe vidst, at adgangsvejen skulle omlægges, men 

havde ikke forudset, at grusvejen langs parkeringsarealerne blev fjernet. Bestyrelsen måtte derfor 

tage et kig på budgettet for at se, om der kunne findes penge til anlæg af parkeringsareal. Det lyk-

kedes, og vi har endnu engang fået en klar forbedring af vores forhold. 

 

Det var imidlertid ikke den eneste uforudsete udgift – uheldigvis slog lynet en aften ned i vores 

oliefyr, så også her måtte der findes ekstra penge på budgettet. På trods af begge disse uforudsete 

udgifter af ikke uvæsentlig størrelse, kommer vi ud med et pænt overskud, som vi i bestyrelsen er 

tilfredse med. 

 

Vi oplever også stadig en medlemsfremgang – vi har p.t. ca. 150 aktive ”hunde”-medlemmer. 

Selvom den er knap så markant som de foregående år, har vi fortsat stor efterspørgsel på træning 

og venteliste til holdene.  Vi har i bestyrelsen ikke noget særskilt ønske om at få så mange med-

lemmer som muligt – tværtimod har vi de sidste mange år haft en vision om, at vi har tilfredse 

medlemmer, fordi vi leverer god træning, gode træningsforhold og socialt samvær. 

 

Trænerne  

Vores trænere er og bliver fundamentet for foreningen, og vi havde i 2013 afsat en stor post til 

træneruddannelse på budgettet, da vi gerne ville have nogle af vores nye trænere på grundud-

dannelse i DGI, men som det også har fremgået af tidligere års beretninger, har vi ikke kunnet til-

byde tidssvarende grunduddannelse til vores nye trænere. Vi har derfor fortsat vores interne træ-

neruddannelse, og i 2013 gennemførte vi ”modulet” i agility-indlæring. Den succesfulde satsning vi 

gjorde i 2011 for at få flere trænere, forsøger vi at gentage i 2014. Det betyder, at der formentlig 

vil komme en ny runde af vores interne træneruddannelse. 

 

Stævnedeltagelse 

Traditionen tro skal vi også se tilbage på årets stævnedeltagelse og opnåede resultater for for-

eningen medlemmer. Vi har i foreningen særligt tre konkurrencer, som vi deltager i med et stort 

antal medlemmer. Den ene er DAF Cup’en, der afvikles forår og efterår. Den anden er DGI-
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turneringen, der afvikles over tre afdelinger. Og sidst, men måske allervigtigst, vores egne klubme-

sterskaber. 

 

DAF Cup’erne blev i år afviklet i Randers i foråret og i Aalborg i efteråret.  I Randers var 27 med-

lemmer af sted, og de vendte sejrrigt hjem med pokalen, efter at den havde været på uvant besøg 

i Aalborg. Desværre havde Aalborg valgt at lægge efterårets DAF Cup på samme dato som DGI tur-

neringens afsluttende del på hjemmebane, og selvom vi ad flere omgange forsøgte at få DAF 

Cup’en flyttet, lykkedes det ikke og vi deltog derfor slet ikke. Rigtig ærgerligt at blive ”udelukket” 

fra deltagelse i et venskabsstævne. 

  

I 2013 løb DcH Herning igen med sejren i DGI Turneringen i Agility. Silkeborg havde ellers ført tur-

neringen frem til den sidste del, men vi måtte se os slået med samlet 20 point, hvilket er marginalt 

i det samlede regnskab. Det er rigtig dejligt, at turneringen er præget af så jævnbyrdig konkurren-

ce, selvom det selvfølgelig havde været endnu bedre, hvis pokalen kom tilbage til Silkeborg.  Rally-

udøverne kunne til gengæld endnu engang løfte pokalen, med en overlegen sejr på næsten 200 

point foran DcH Silkeborg. 

 

Klubmesterskaberne er også fortsat et stort tilløbsstykke, hvilket vi i bestyrelsen også altid gerne 

har villet, da vi gerne ser klubmesterskaberne som en lejlighed til at se hinanden på tværs af hol-

dene, hygge sig med hinanden og familien – ja og så selvfølgelig at konkurrere. Der deltager fortsat 

80-90 hunde ved hvert klubmesterskab. Det må vi sige er meget tilfredsstillende. 

 

Derudover har der været mange andre stævner, som vores medlemmer har deltaget i i årets løb. 

Og igen i år havde vi medlemmer, der blev udtaget til DcH’s Agility DM og til DKK’s Rally og Agility 

DM og kom hjem med flotte placeringer – stort tillykke til dem. 

 

Det største stævne af alle i 2013 var imidlertid Landsstævnet i Esbjerg, hvor ca. 20 deltog i agility 

eller rally. Den lille uge bød på workshops, gåture og konkurrence samt fællesspisning og hygge i 

teltlejren – en stor oplevelse for dem, der deltog. 

 

Vi kan dermed sætte et punktum for endnu et år med stor stævnedeltagelse og rigtig mange gode 

foreningsresultater og individuelle resultater. Følgende medlemmer har i 2013 opnået at rykke fra 

en klasse til en anden i stævnemæssig sammenhæng på grund af deres gode resultater: 

 

Agility 

Begynder  Let øvet  

Lego / Linda Lehmann 

Kato / Majken Sørensen 

Martha / Anne Klitgaard 

Trud / Marie Jakobsen 
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Soffi / Jannie Nielsen 

Smilla / Claus Vig 

Robin / Inger Drengsgaard 

WiFi / Tim Grewy Jensen 

Xoro / Birgitte Røssner Hansen 

Nicco / Mette Schnedler 

Venus / Lone Agerlund Hansen 

 

Let øvet  Øvet  

Noa / Charlotte Mouritsen 

 

 

Rally 

Begynder  Øvet  

Aslan / Heidi Johansen 

Tilde / Trine Aagaard Andersen 

Sammy / Inger Drengsgaard 

Aya / Charlotte Lyrskov 

Tess / Charlotte Lyrskov  

Oliver / Arne Jepsson 

 

Øvet  Ekspert  

Aslan / Heidi Johansen 

Tilde / Trine Aaagaard Andersen 

 

I alt 12 agilityhunde og 8 rallyhunde er rykket en klasse op i 2013. 

 

Tillykke med de flotte præstationer. 

 

Andre aktiviteter i 2013 

Vi har haft mange andre aktiviteter i 2013. Igen i 2013 havde vi vores meget traditionsrige løv-

springstur, vi havde massagekursus, undgå skader på din hund-kursus, rallykursus, rallyvenskabs-

stævne, vi gav opvisning i agility og vi gennemførte et spændende foredrag med Irene Jarnved. 

Mange aktiviteter kræver også mange frivillige kræfter, og lige nu mangler vi især hjælp til spon-

sorudvalget, så interesserede er meget velkomne. 

 

Foreningens visioner for 2014 og frem 

Hvordan skal foreningen se ud i 2014 og frem? I 2006 udarbejdede bestyrelsen en vision for for-

eningen med en lang række indsatsmål. Dengang syntes den daværende bestyrelse, at det var lidt 

vilde visioner, der nok ville være noget svære eller måske endda næsten umulige at opfylde. Den 
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daværende bestyrelse ville blandt andet gerne leje ”hestefolden” dvs. udvide banearealet til det 

dobbelte, have lys på banearealerne, bedre parkeringsforhold, have dygtige konkurrencedeltagere 

og høj konkurrencedeltagelse, flere trænere osv. På sidste bestyrelsesmøde gjorde vi status på 

visionen og måtte konstatere, at de mål, som dengang forekom en smule vidtløftige, nu er nået. Vi 

vil derfor gerne benytte 2. del af generalforsamlingen og 2014 til at sætte nye mål for foreningen. 

Det må gerne være store mål og visioner, for vi har jo set, at vi sammen kan opfylde dem. 

 

Tak til alle, der har givet en hjælpende hånd i årets løb 

Til slut skal lyde en tak til de mange, der i årets løb har givet en hånd til foreningens bedste. Det er 

bidragydere på mange fronter, både som hjælpere til stævner og træningen, trænere, arrangører, 

græsklippere, rengøring af hundehus, forhindringsvedligeholdelse, bladskrivere. Uden denne ud-

bredte hjælperkultur havde vi ingen forening.   

 

Vi – i bestyrelsen – ser frem til endnu et aktivt år i DAF Silkeborg. 

 

Bestyrelsen  

 



Generalforsamling – Gaveliste 

 

Foreningen er baseret på frivillige ulønnede kræfter, der løfter hele foreningen. Det der driver foreningen i 

hverdagen, er de personer, der sørger for rammerne, samt trænerne. Bestyrelsen vil derfor gerne give en 

stor tak til de medlemmer, der i 2013 har været medvirkende til, at vi har kunnet tilbyde så mange 

forskellige aktiviteter, og har kunnet tilbyde gode og velplejede træningsomgivelser. 

 

Også en tak til alle trænere, aspiranter og føl for en kæmpe indsats i 2013, tak fordi I så trofast møder frem 

uge efter uge, uanset vejr og vind: 1 flaske vin (eller hvad det nu bli’r). 

  

 Inger Drengsgaard 

 Allan Sørensen 

 Marianne Sørensen 

 Charlotte Lyrskov 

 Maiken Dreier 

 Susanne Thuesen 

 Martha Quistgaard 

 Daniel Eichler 

 Heidi Johansen 

 Lonni Hansen 

 

Aspiranter og føl 

 Agnethe Simonsen 

 Lone Agerlund Hansen 

 Ann Borreskov 

 Lisbeth Hansen 

 Jeanette Kramer 

 Dorthe Stück 

 Sidsel Nørgaard 

 Trine Andersen 

 Betina Hedegaard 

 

Øvrige 

 Dorit Johansen (dirigent) 

 Bent Halvorsen (for sit arbejde i bestyrelsen og udvalg) 



Resultatopgørelse

Kontonr. Kontonavn 2014 2013 2013 2012 2011

Budget Regnskab Budget Regnskab Regnskab

20 Kontingent (aktive) 120.000,00 118.700,00 120.000,00 120.450,00 112.100,00

22 Kontingent (passive) 600,00 2.400,00 600,00 1.950,00 600,00

* Netto-kontingent 120.600,00 121.100,00 120.600,00 122.400,00 112.700,00

40 Opvisning 0,00 200,00 500,00

50 Tilskud kommune m.m. 1.300,00 1.316,00 1.000,00 927,00 1.240,00

52 Tilskud DGI 0,00 15.000,00 6.375,00

53 Udleje af bane 0,00 500,00 500,00 370,00

55 TuborgsGrønneFond/Metax 0,00 7.495,00 0,00 0,00 116,20

56 Sponsoraftaler 7.000,00 9.477,50 12.000,00 11.755,00 10.643,75

* I alt tilskud/sponsorater/opvisning 8.300,00 18.488,50 28.500,00 20.057,00 12.369,95

70 Klubmesterskab -3.000,00 -754,90 -3.000,00 -2.330,21 -165,00

71 RallyStævne i Silkeborg (arr.) 1.500,00 3.119,70 1.236,67

73 Sommerafslutning -500,00 -279,15

74 skovtur løvspring/løvfald 0,00 0,00

75 foredrag, dyrlægearr. m.v. 3.458,68 -1.117,05

78 DGI Landstræf/-M/L 0,00 -2.400,00 -1.400,00

79 DAF-cup (arrangør) 3.500,00 0,00 3.737,57

82 Åbent hus -5.074,76 -4,00

83 Julefrokost -2.600,00 -1.195,75 -5.250,00 -2.378,90 -2.771,50

84 Medlemskurser 500,00 -407,00 360,00

85 DGIturnering Silkeborg (arr) 2.500,00 3.437,25 2.000,00 2.742,65 2.637,50

86 DGIturnering deltagergebyr 0,00 -450,00 -312,00

87 DAF cup-deltagergebyr 0,00 0,00 -135,00

* I alt arrangementer -100,00 4.666,13 -4.250,00 -4.558,00 -553,33

99 Handel med tøj m.m. 0,00 419,00 0,00 -464,00 117,00

100 Drift/vedligehold hus/skur -11.000,00 -6.293,15 -1.000,00 -9.675,93 -10.904,75

101 Leje af bane/"hundehus" -17.500,00 -17.000,00 -17.000,00 -16.500,00 -16.000,00

102 Drift/vedligehold af maskinpark -7.000,00 -4.656,07 -7.000,00 -4.591,66 -7.355,81

103 Drift/vedligehold/el bane/forhind. -12.600,00 -27.408,00 -13.000,00 -7.551,00 -8.610,55

104 Trænere -15.000,00 -15.106,87 -26.550,00 -16.895,85 -9.908,95

105 Kaffe/øl ... -5.000,00 -5.202,11 -4.000,00 -4.577,50 -4.581,86

111 Uddannelse -44.600,00 -1.403,00 -44.600,00 -16.234,00

113 Mindre anskaffelser -1.000,00 -856,94 -500,00 -633,85 -2.530,00

115 Annoncer/PR -200,00 -120,00 -200,00 -120,00 -1.638,75

116 Gaver -1.000,00 -1.000,00 -1.510,00 -499,00

121 Kontorartikler, porto mm. -1.500,00 -1.500,00 -1.219,17 -379,95

122 Godbidden 0,00 -181,81 -4.950,00 -2.106,44 -1.441,12

123 Bestyrelse -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.040,00

124 Generalforsamling -2.200,00 -2.178,95 -2.000,00 -2.839,00 -1.404,15

125 Kont. DGI/Idrætssamv. -2.000,00 -1.897,50 -1.600,00 -1.589,00 -1.575,00

126 Træningsomkostninger -1.000,00 -821,50 -2.000,00 -1.592,55 -787,90

149 Diverse -2.000,00 -3.278,20 -1.000,00 358,00 -90,00

* I alt øvrige poster -124.600,00 -86.985,10 -128.900,00 -88.741,95 -68.630,79

* RESULTAT FØR AFSKR/RENTER 4.200,00 57.269,53 15.950,00 49.157,05 55.885,83

160 Afskrivning af forhindr. -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -5.000,00

161 Afskrivning af maskinpark -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -15.000,00

162 Afskrivning af lysanlæg 0,00 0,00 -39.419,99

170 Renter 0,00

172 Gebyrer -35,00 0,00 -155,00 -90,00

* ÅRETS RESULTAT -20.800,00 32.234,53 -9.050,00 -20.417,94 50.795,83

version 11-01-2014

Dansk Agility Forening, Silkeborg
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Balance pr 31.12

Kontonr. Kontonavn 2014 2013 2013 2012 2011

Budget Regnskab Budget Regnskab Regnskab

* Årets resultat -20.800,00 32.234,53 -9.050,00 -20.417,94 50.795,83

300 Egenkapital primo 107.080,88 74.846,35 74.846,35 95.264,29 44.468,46

* EGENKAPITAL ULTIMO ...... 86.280,88 107.080,88 65.796,35 74.846,35 95.264,29

305 Kontingent næste år

310 Kortfristet gæld

* Gæld i alt 0,00 0,00

* PASSIVER I ALT .......... 86.280,88 107.080,88 65.796,35 74.846,35 95.264,29

400 Kassebeholdning -2.197,70 -6.261,70 -1.199,11

415 Jyske Bank 7170 117766-0 -53.258,88 -9.863,98 -87.195,76

* Likvide beholdninger -39.656,58 -55.456,58 -20.075,68 -16.125,68 -88.394,87

450 Forhindringer primo -36.568,05 -33.664,42 -33.664,42 -6.869,42 -5.158,75

450 Forhindringer anskaffet i året -20.000,00 -17.903,63 -12.000,00 -41.795,00 -6.710,67

450 Forhindringer afskrivninger 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00

450 Forhindringer ultimo -41.568,05 -36.568,05 -30.664,42 -33.664,42 -6.869,42

451 Maskinpark primo -15.056,25 -25.056,25 -25.056,25 0,00 0,00

451 Maskinpark anskaffet i året 0,00 0,00 0,00 -40.056,25 0,00

451 Maskinpark afskrivninger 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 0,00

451 Maskinpark ultimo -5.056,25 -15.056,25 -15.056,25 -25.056,25 0,00

452 Lysanlæg primo 0,00 0,00 0,00

452 Lysanlæg anskaffet i året 0,00 -39.419,99 0,00

452 Lysanlæg afskrivninger 0,00 39.419,99 0,00

452 Lysanlæg ultimo 0,00 0,00 0,00

455 Tilgode v/debitorer 

456 Betalt vedr. næste regnskabsår

* AKTIVER I ALT ........... -86.280,88 -107.080,88 -65.796,35 -74.846,35 -95.264,29

version 11-01-2014

Silkeborg, den     /      2014

____________________      ___________________      ________________________

Charlotte Lyrskov, formand       Bent Halvorsen, næstfm.   Inger Drengsgaard, sekretær

                     _________________                      ___________________

                         Allan Sørensen                            Jens Sørensen, kasserer

Jeg har revideret resultatopgørelsen for perioden 01.01.2013 - 31.12.2013 samt balance pr 31.12.2013.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Silkeborg den        /       2014

_________________

Lisette Jessen, revisor

Dansk Agility Forening, Silkeborg


