DcH Jyderup
Danmarks Civile Hundeførerforening
Skamstrupvej 18B, 4440 Mørkøv

Generalforsamling DcH Jyderup 2022
Generalforsamlingen blev afholdt søndag d. 30. januar 2022 i SFO - lokalerne på Kildebjergskolen
Der var udsendt mail med varsel til alle medlemmer fredag d. 9. december 2021. Generalforsamlingsvarslet indeholdt besked om, at forslag til beslutning på
generalforsamlingen skulle indsendes senest d. 14.01.2022. Bestyrelsen havde ved fristens udløb modtaget to forslag. Disse fremgik af dagsordenen. Der kunne
fremsættes ændringsforslag til både forslagene og dagsordenens øvrige beslutningsforslag på selve generalforsamlingen.
Dagsordenen var udarbejdet i henhold til vedtægterne. For god ordensskyld blev der gjort opmærksom på, at formand, et bestyrelsesmedlem og en revisor vælges
i ulige år – (Preben, Stine og Søren) - disse valg var derfor ikke på dagsordenen.

Dagsorden

Referat

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

Bestyrelsen indstillede Miriam Bønnelykke, som dirigent og Majbrit Wigø
Madsen som referent. Accepteret af fremmødte.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Der er modtaget 2 forslag som fremgår af dagsordenen.
Stemmetæller: Michael og Mads blev valgt.
Bestyrelsen indstillede, at dagsordenens pkt. 7 behandles før dagsordens pkt.
6. Iht. At have regnskabet i ment ved pkt. 7. Accepteret.
Fremmødte 22 personer.
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2. Beretning v. formand Preben Sortsø

Fremlæggelse af medlemmernes præstationer for året, inkl.
Klubmesterskaberne.
Status på klubhussituationen. Grunden er klar til at få et hus, priserne er
steget og der er rift om dem, så det er lidt svært, men der kæmpes. Der bliver
behov for hjælp fra medlemmerne til at få det hele på plads.
Kontrakten med marken er der aftale om at forlænge 5 år mere.
Beretningen godkendt.

3. Regnskab 2021v. Kasserer Bettina Køllgaard

Kassereren gennemgik regnskab.

Udkast til budget for 2022fremlægges til orientering

Kassebeholdningen er steget med ca. 3.000kr. Iht. foregående år.
Indstiftet gæld skyldes at der er gjort klar til at kunne købe klubhus.
Regnskabet godkendt.
Kassereren gennemgik budgettet for 2022. Forventet overskud på 1.100 kr.
2022 er der 69 medlemmer, hvor af 10 er hvalpeholds deltager. 90
medlemmer i 2021.
Budgettet og regnskabet for 2021 passer meget godt overens.

4. Fastsættelse af kontingenter

Vedtaget.

Bestyrelsens forslag
Årskontingenter:
1) Grundkontingent 780 kr. pr. år
2) Træningsgebyr 700 kr. for 1. hold, herefter 400 kr. pr. Hold
Øvrige kontingenter
3) Hvalpe 1100, herefter 400 kr. pr. Hold
Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte betaling for weekend kurser, og andre
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særlige træningsforløb
Som udgangspunkt betaler alle grundkontingent og træningsgebyr en gang årligt. Der
sker ikke tilbagebetaling ved udmeldelser.
Der kan undtagelsesvis ske tilbagebetaling af træningsgebyr I tilfælde af, at klubben
ikke kan stille træning til rådighed i dele af året. Ved beregning af tilgodehavende
modregnes 100 kr. pr hold pr. måned.

5. Indkomne forslag

Grethe Timmermann fremlage pkt 5.1 til:

5.1 Klubben finansierer grundkontingent for instruktører, ligesom disse fritages for
betaling af træningsgebyr i 2022. (Forslagsstiller: Bestyrelsen)

5.1 Klubben finansierer grundkontingent for instruktører, ligesom disse
fritages for betaling af træningsgebyr i 2022.

5.2 Klubben finansierer grundkontingent for bestyrelsen, ligesom disse fritages for
betaling af træningsgebyr i 2022. (Forslagsstiller: Instruktørerne)

Ændringsforslag er at det gælder kun for første hold, stillet af Micheal.
Vedtaget ændringsforslaget, dvs. pkt. 5.1 til:
5.1 Klubben finansierer grundkontingent for instruktører, ligesom disse
fritages for betaling af træningsgebyr for første hold i 2022.
Miriam Bønnelykke fremlage pkt 5.2 til:
5.2 Klubben finansierer grundkontingent for bestyrelsen, ligesom disse
fritages for betaling af træningsgebyr i 2022.
Grethe Timmermann forslog ændring:
5.2 Klubben finansierer grundkontingent for bestyrelsens medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer betaler træningsgebyrer på lige fod med øvrige
medlemmer.
Sandie & Kirsten Beier taler for pkt. 5.2 uden ændringen.
Ændringsforslag er at det gælder kun for første hold, stillet af Micheal, så det
er magen til bestyrelsen.
Alle tilstedeværende er stemme berettiget = 22
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Stemmer om:
Klubben finansierer grundkontingent for bestyrelsens medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer betaler træningsgebyrer på lige fod med øvrige
medlemmer.
2 stemmer for.
Stemmer om:
5.2 Klubben finansierer grundkontingent for bestyrelsen, ligesom disse
fritages for betaling af træningsgebyr for første hold i 2022.
21 stemmer for og derved vedtaget.

6. Arbejdsgrundlag 2022

Grethe Timmermann fremlagde nedenstående som blev debatteret i grupper:

Forslaget til arbejdsgrundlag blev drøftet ud fra følgende spørgsmål:
1. Er det de rigtige fokuspunkter bestyrelsen fremhæver?
2. Hvad finder I særligt vigtigt?
3. Har i forslag til konkret tilføjelser til arbejdsgrundlaget?
Arbejdsgrundlag vedtaget, da det stadig er gældende.

7. Finansiering af nyt klubhus

Grethe gennemgik de økonomiske udfordringer.

Drøftelse af, de økonomiske udfordringer i relation til etablering af nyt klubhus

Budgettet på 495.000 kr. godkendt at medlemmerne i 2019, iht. Selv
finansiering af 250.000kr.
Det er meget svært at holde budgettet.
Rådgiverne har ikke løftet opgaven og der skal nu findes en ny, som vil koste
omkring 85.000 kr.
Det nye regnskab angiver at det kommer til at koste 815.000 kr.
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Er det ok at bestyrelsen bevilges yderligere penge så det kan blive muligt?
Kommer formentlig til at koste omkring 200.000 kr. ekstra.
Vigtigt at der gives mandat så der kan handles når muligheden er der.
Mads og Louise tilbyder at dække kranarbejdet og tilskud på transport vha.
firmaet TT mobilgran.
Der var gode input og debat omkring emnet.
Der blev efterspurgt hjælp til fond ansøgninger til klubhus og agility
redskaber.
Konkluderes at arbejdsgruppe har fået mandat til at bruge af egenkapitalen til
et klubhus.

8. Valg af kasserer-vælges for 2 år i lige årstal.

Bettina Rønhøj Køllgaard er på valg – modtager ikke genvalg

Bestyrelsen har ikke fundet nogen at indstilles.
Der anvendes 1-1,5 time per uge på opgaven, da der er god hjælp i kredsen og
gode systemer.
Lene Zunda Primdahl stiller op og bliver valgt.

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Vælges for 2 år ad gangen på lige årstal.

Bestyrelsen indstillede at:
•
•

Grethe Timmermann bliver genvalgt
Ania Holm vælges til bestyrelsen

Nanna Halby Nielsen er på valg - modtager ikke genvalg. Grethe Timmermann er på
valg – modtager genvalg

Der var ikke andre som ønskede at stille på, så de er valgt.

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller at:

Vælges for 1 år ad gangen
Ania Holm og Michele Langkjær er på valg

•

Michelle Langkjær bliv genvalgt

Kirsten Beier ønsker at opstille.
Michelle og Kirsten er valgt.
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11. Valg af 1 revisor
Vælges for 2 år på i lige år.

Bestyrelsen har ikke fundet nogen at indstilles.
Bettina Rønhøj Køllgaard øsnker valg for et år og er valgt.

Lisbeth Redtz Juhl er på valg og modtager ikke genvalg
12. Valg af en revisorsuppleant
Miriam Bønnelykke på valg

Bestyrelsen indstiller at:
•

Miriam Bønnelykke bliv genvalgt

Der var ikke andre som ønskede at stille på, så Miriam er valgt.
13. Eventuelt

Input fra Kirsten omkring at konkurrenceholdet ønsker en metalplade/spejl
iht. At kunne observere sig selv i øvelserne.
Præsentation af instruktørerne og aspiranter til mødet.
Brian & Kirsten er dommer i lydighed og der mangler i kredsen, så hvis nogen
er interesseret, så kom og hører nærmere.
Formanden runder af med tak til Betinna og tak for god ro og orden og gode
input.
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