Generalforsamling Dragsholm hundeskole 16.03.22

1. Valg af dirigent: Lars vælges.
Valg af referent: Bettina vælges.
Valg af stemmetællere: Hanne og Kim vælges.
2. Formandens beretning 2021.
3. Regnskabet (v. kasserer Charlotte)
4. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag….
5. Valg: Bestyrelsesformand, Lisette modtager genvalg
Bestyrelsesmedlemmer, Lone og Bettina på valg, Lone modtager genvalg
2 Suppleanter på valg, Claus og Lone. Begge modtager genvalg.
Regnskabskontrollant, Erik som har været kontrollant, ønsker ikke
genvalg.
Regnskabskontrollant suppleant skal vælges.
_______________________________________________________________________________________
AD 2. Beretning for året 2021
Træningsplads
Opstart på vores nye plads i Vig!
Flytning til kræmmerpladsen i Vig i foråret (12/3-21) – investeret i 2 nye containere–
en til opbevaring af materiel og den anden mest til brug som klubhus.
Arbejde med at forberede underlag til containere, maling af dem, oprydning og
sortering samt flytning af alle vores ting.
Stor tak til alle dem der hjalp!!!
Begivenheder
• Opstarten var på kræmmerpladsen i Vig med de remedier vi kunne have med!
• Ny-udnævnt træner Lone ved opstart
• Flytning i marts – Lars tilbage som hjælper og vikar
• Sommerafslutning – med 2 ”for-sjov-baner” og ”kapløb”
• Opstart i september
• Nytårskur for træner og bestyrelse i september – Odsherred Teater og mad på
Nokken i Nyk.
• Teori aften sidste torsdag i september – gentages i år
• Lydtrænings-kursus i november
• Juleafslutningen – med trænings-stationer og hygge
Trænere;
5 trænere- Lone er færdiguddannet og Lars er tilbage som vikar
Hold:
Basis – Lisette og Lars, Let øvet – Lone, Øvet – Ole, Agility – Birgit, Spor – Ole

Medlemmer;
Fortsat træning søndage i vinterperioden og torsdag om sommeren samt løbende
tilgang med træningen hele året kun afbrudt af ferie i dec & jan samt jul og aug.
Mange har dog benytte nedlukningen til at få hund → 68 aktive medlemmer ved årets
udgang (heraf 8 træner/best) – fremgang på 28%
49 indmeldelser og 37 udmeldelser – stadig stor gennemgang

Der kommer kommentare til beretningen, det handler om at styrke klubben ved at
styrke det sociale samvær. Skl vi tilbage til at opstarte sammen som tidligere? Skal vi
rykke ”kaffe hyggen” væk fra containere bagest og frem til bordene midt på pladsen
så flere vil være med ved kaffen?
Vi savner at være flere til de dialoger hvor der skal bruges ideer og nogle der vil være
med… Der er f.eks. meget sparsomt fremmøde af medlemmer til
Generalforsamlingen.

AD 3.: Regnskabet v. kasserere Charlotte:
Regnskabet gennemgået med kommentarer. Det ser fint ud. Charlotte fremlægger
kort næste års forventninger/budget. Det er gennemgået og forklaret ved spørgsmål.
AD 4: Ingen indkomne forslag der skal behandles på Generalforsamlingen.
AD 5: Valg til formand og bestyrelse (se også dagsorden)
Der vælges: Formand Lisette
Bestyrelsesmedlemmer: Lone fortsætter, Hanne vælges
Suppleanter: Lone og Claus genvælges
Regnskabs kontrollant, der vælges ny, da Erik ønsker at fratræde,
Kim foreslås og vælges.
Regnskabs suppleant kontrollant, Lars vælges.
Eventuelt: Ingen emner fremkommet..
Mødet afsluttes og dirigenten takker for god ro og orden.

