
 

 

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

 

 

Referat af generalforsamling d. 28.02.16 kl. 9.30 i Lunden 
 

Til stede:   Fra bestyrelsen: formand Charlotte Lyrskov, næstformand Allan 
Sørensen, kasserer Jens Sørensen, sekretær Inger Drengsgaard, 
medlem Maiken Dreier og suppleanterne Peter Plett og Kaj Pedersen. 

     Iøvrigt: Jacqueline Plett, Jørgen Plett, Ann Borreskov, Anne 
Klitgaard, Peter Klitgaard, Mette Thumand, Ida Tronhjem, Signe 
Linjordet, Marie Nørgaard, Anker Sørensen, Karen Madsen, Susanne 
Thuesen, Dorthe Stück, Sanni Pedersen, Marianne Sørensen, Annette 
Jørgensen, Lisbeth Hansen, Camilla Guldhammer, Simone 
Falckenberg, Birgitte R. Hansen, Michelle Jensen og Anni Nielsen. 

 
     I alt 29 personer. 
 

 

Dagsorden:   Forhandling: 
 
1. Valg af dirigent  Annette Jørgensen blev valgt. Hun takkede for valget og konstaterede 

at generalforsamlingen var lovlig varslet.  
 
2. Valg af 2 stemmeoptællere Jacqueline Plett og Peter Klitgaard 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 2015 (se bilag).  
   fremlægges til godkendelse  Regnskabet viste en overskud på 25.497,14 kr. og en likvid 

beholdning på 137.224,36 kr.  
       
      Det blev nævnt at foreningen har haft en kontingent-indtægt som i 

2015 var 13.100 kr. lavere end i 2014, og at der blev anskaffet nye 
forhindringer for 17.082,63 kr. i løbet af året. 

      Samtidig var ikke alle de budgetterede midler til udbygning af skur 
og renovering af Hundehuset anvendt, hvilket bidrog til det samlede 
overskud på regnskabet. 

 
      Regnskabet blev godkendt. 
 
5. Indkomne forslag  Ingen forslag modtaget. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlem- På valg var: 
  mer, 3 suppleanter, revisor - Medlem Charlotte Lyrskov (genopstillede) 
  og revisorsuppleant  - Medlem Maiken Dreier (genopstiller ikke) 
      - Suppleant Peter Plett (genopstillede)  



      - Suppleant Kaj Pedersen (genopstillede) 
      - Revisor Lisette Jessen (genopstillede) 
      - Revisorsuppleant Susanne Thuesen (stillede op til bestyrelsen) 
 
      Følgende blev valgt: 
      - Bestyrelsesmedlem: Charlotte Lyrskov 
      - Bestyrelsesmedlem: Susanne Thuesen 
      - Suppleant:  Peter Plett 
      - Suppleant:  Kaj Pedersen  
      - Revisor:  Lisette Jessen 
      - Revisorsuppleant: Birgitte R. Hansen 
 
      Bestyrelsen vil konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde. 
 
7. Eventuelt   Ny hjemmeside 

Inger gennemgik kort den nye hjemmeside, som netop er blevet 
udarbejdet. Siden har en masse nye billeder samt nyt design, der 
automatisk tilpasser sig det medie man anvender (pc, tablet, telefon 
osv.). Desuden er det muligt at uddelegere ansvaret for opdateringen 
af hjemmeside til flere forskellige personer. 
 
Foreningstøj 
Charlotte informerede om at der var kommet en ny kollektion af 
træningstøj, som kunne prøves efter generalforsamlingen og bestilles 
via Sport24’s webshop om en uge. 
 
Gaver: 

      Maiken Dreier blev takket for sin indsat i bestyrelsen og fik en kurv 
tilplantet med forårsblomster. 

      Trænere, aspiranter og føl blev takket for deres indsats i 2015 og fik 
en gave bestående af chokolade. Se vedlagte gaveliste.    

      Desuden fik Annette Jørgensen en gave bestående af chokolade for 
hendes indsats som dirigent på generalforsamlingen. 

 

Generalforsamlingen sluttede Kl. 10.15 

 

 

Referent   Inger L. Drengsgaard 

 

Referat udsendt   d. 29/2 2016 

 

  

Før generalforsamlingen var der kaffe, te, rundstykker og kage.  
Derefter var der foredrag om Siriuspatruljen v. Kaj Bach Pedersen. 


