Dragsholm Hundeskole
Referat af ordinær generalforsamling den 11. marts 2020 kl. 19.00
Generalforsamlingen blev afholdt i klubhuset. Til stede: 14 medlemmer.

1. Valg af dirigent, referent, samt 2 stemmetællere
Maj-Britt blev foreslået og valgt som dirigent. Maj-Britt konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt
indkaldt. Charlotte blev valgt som referent, og Lone og Bettina blev valgt som stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning
Lisette aflagde ligesom sidste år bestyrelsens beretning, da Maj-Britt i længere tid ikke har deltaget i
klubbens hverdag og er afgående formand.
I vinterperioden træner vi om søndagen, og torsdag om sommeren.
I hele 2019 har vi haft løbende tilgang til træningen hele året kun afbrudt af ferie i december og januar
samt juli og august. Der ses en fremgang i antallet af medlemmer, så det var en god idé, at vi gik tilbage til
den model. Vi ”lever” af de nye hundeførere, som kan begynde, når de får hund. Vores niche er ikke
konkurrence- og prøvehunde – men familiehunde!
Der var 45 aktive medlemmer ved årets udgang, hvilket var en fremgang på næsten 50% (heraf 3 trænere,
4 bestyrelsesmedlemmer og 2 køkken/pladsmand).

25 medlemmer blev meldt ind og 12 udmeldt. Det er en stor gennemgang over et år, og kun en lille skare af
de nye medlemmer bliver hængende.
Lisette spurgte forsamlingen om, hvordan vi får de medlemmer til at blive, som stopper efter basisholdet.
Nogle af de nye blev derfor spurgt om deres motivation for at være her. Svaret var fællesskabet, og at de
bor tæt på. De kunne godt bruge et mellemhold mellem basisholdet og holdet for de øvede. Det var der
bred enighed om, og det er der også planer om fra april.
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Desværre har vores træner, Lars, valgt at holde pause på ubestemt tid. Han har før været ramt af stress og
kan nu mærke det igen og er derfor nødt til at skrue ned, der hvor han kan. Susanne stopper derfor også.
Klubben er desværre nede på 2 trænere nu. Heldigvis har vi fået et trænerføl, Lone, som vi er fantastisk
glade for.
Der var så en længere snak om, hvordan vi kan rekruttere trænere eller finde personer, der har lyst til at
uddanne sig. Trænerrekruttering sker almindeligvis blandt medlemmerne. Det kræver mange medlemmer,
men da vi mangler trænere, kan vi kun tage et vist antal medlemmer, så det er svært at komme ud af den
onde cirkel. Tal meget gerne med en af trænerne eller en i bestyrelsen, hvis du kender nogen, der kunne
være interesseret i at være træner hos os.
For at fastholde medlemmer blevet det foreslået at slutte træningen med at gå i klubhuset de sidste 10
min. og få en kop kaffe/te, noget teori, og mulighed for at stille uddybende spørgsmål til dagens træning
mm. Det vil også styrke fællesskabet. Medlemmerne har tidligere brugt mere tid på socialt samvær i
klubhuset. Alle er velkomne både før og efter træningen.
Nuværende antal på hvert hold:
Basis
Lydighed Spor
Agility
22
8
4
7 (5)
Til april opdeler vi basisholdet i to hold, så vi har et begynderhold og et let øvede/unghunde hold.
Vi er en ulønnet og frivillig forening og har brug for frivillige kræfter. Trænere og bestyrelse yder en stor
indsats, men der er mange opgaver, da vi selv skal klare det hele. Kom nu og giv en hånd med, så vi fortsat
kan have en hundeskole. Hvis alle yder en lille smule mere, så SKAL vi kunne få det til at hænge sammen!
Begivenheder:
•
•
•

Det blev afholdt teoriaften i april og oktober 2019, og vi planlægger en teoriaften igen snart.
Der var nytårskur for trænere og bestyrelse i februar 2019 med spisning og en koncert i Asnæs, og i
februar i år var vi på Geo-hunting i Klint og spisning hos Det Vilde Køkken.
Hundefører-weekend i slutningen af juni 2019. Det var et stort arrangement arrangeret af Maj-Britt
med besøg af træner Christine Vammen og trænerinstruktør Karen Ulrich.

Bestyrelsen besvarede spørgsmål hen ad vejen og forsamlingen klappede af beretningen.
3. Kassereren fremlægger det kontrollerede regnskab
Regnskab for 2019 og budget for 2020 blev omdelt. Lisette forklarede, at vi bevidst går ud med et
underskud i 2019 og at vi også har budgetteret med et underskud i 2020, da foreningen har penge, og det
er ikke meningen, at vi skal puge penge sammen. Det kommer os til gode nu, da vi ikke har så mange
medlemmer.
Lisette gennemgik posterne i regnskabet og svarede på spørgsmål. Vores udlejer har ikke sendt opkrævning
for husleje for 2019 og vi har også rykket for ny kontrakt. Tilskud fra kommunen kan kun søges, når vi har
medlemmer under 25 år, hvilket vi ikke har pt. Regnskab for 2019 gav underskud på 9,074,93 kr.
Lisette gennemgik budgettet for 2020 og svarede på spørgsmål. Det budgetterede underskud er på 25.850
kr.
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4. Regnskabet godkendes og underskrives
Regnskabet blev godkendt og blev sendt rundt til underskrift blandt bestyrelsen.
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet blev bevaret på nuværende niveau. Det er 300 kr. i medlemsgebyr og
550 kr. i træningsgebyr. Kontingentet blev vedtaget.

6. Indkomne forslag
Ingen.
7. Valg af formand (hvert år):
Maj-Britt gik af som formand, som annonceret. Lisette stillede op som formand, og der meldte sig ikke
andre kandidater. Lisette blev enstemmigt valgt med stor applaus.
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
Birgit og John var på valg. Selvom John kom ind sidste år, var han på valg, da han kom ind i stedet for Rita,
som havde 1 år tilbage. Derudover skulle der vælges en ny i stedet for Lisette, da hun blev valgt som
formand. Det ene bestyrelsesmedlem vælges for 1 år for at indgå i det almindelige ”2-års skift”, og de to
andre vælges for to år.
Birgit, Betina og Peter blev valgt med applaus uden modkandidater. Ved bestyrelsens efterfølgende
konstituering besluttes, hvem der er valgt for et år og for to år.
Der blev klappet af de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af 2 (to) suppleanter
Lone og Claus blev valgt med applaus uden modkandidater.
10. Valg af regnskabskontrollant
Erik har tilkendegivet, at han gerne ville genvælges. Der var ingen modkandidater, så vi genvalgte Erik.
11. Valg af regnskabskontrollantsuppleant
Lone blev valgt.
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12. Eventuelt
Der var blomster og chokolade til Maj-Britt som stor tak for de 18 år som formand for Dragsholm
Hundeskole.
Der blev opfordret til, at vi havde opmærksomhed på, at kommunen har forskellige puljer, der kan søges.
Vi er stadig medlem hos DGI, primært pga. at være dækket af deres hovedforsikring for trænere mm.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.15. Dirigenten takkede for god ro og orden.

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen:
Formand (direkte valgt på generalforsamlingen jf. punkt 7): Lisette Larsen
Kasserer: Charlotte Borelli
Sekretær: Bettina Sjöberg
Næstformand: Birgit Olesen
Bestyrelsesmedlem: Peter Lassen

Underskrevet af bestyrelsen:

________________________________
Lisette Larsen
________________________________
Charlotte Borelli
________________________________
Bettina Sjöberg

________________________________
Birgit Olesen

________________________________
Peter Lassen
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