Referat Generalforsamlingen d. 08.01.2014
1:

Valg af dirigent: Jørgen Junker
Protokolfører: Mia Skjødt
Stemmetæller: Tommy Lassen og Søren Hansen

2: Formandens Årsberetning læses op og godkendes
3: Kassereren aflægger årsregnskab, og regnskabet godkendes.
Annemette: Jeg forslår at indkøb på over 1000 kr. forelægges bestyrelsen, der læges budget, og redskaber
m.v. registreres. Enighed fra hele generalforsamlingen.
For at lette arbejdet for kassereren skal alle der fortager indkøb for klubben aflevere kvittering samt
oplysning om hvad det er købt til.
4: Indkomne forslag:
Vagn Myrhøj: Skal Koch på Facebook? Stor debat, men generalforsamlingen blev enig om at den
kommende bestyrelse arbejder videre på forsalget.
Bitten: Ønsker en debat om nogle retningslinjer om kennelhoste evt. på landsplan. Den nye bestyrelse
udarbejder et forslag til HB.
Vagn Myrhøj: Hjertestarter fra Trykfonden: Nogen der vil være med på kursus? Trænerudvalget arbejder
videre med dette.
5: Valg af Formand: Jørn Elsberg valgt for 1 år
6: Valg af Kasserer: Bente Sustmann valgt for 2 år
7: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Eva Johansen - Næstformand
Karina Thomsen - modtager genvalg (bestyrelsesmedlem i husudvalget)
Janne Høj (bestyrelsesmedlem i trænerudvalget)
Jørgen Junker - stopper ingen afløser fundet.
Tommy Lassen modtager ikke genvalg, ingen afløser fundet.
8: Valg af suppleanter til Bestyrelsen:
1: Kathe Dykjær modtager genvalg
2: Mia Skjødt

9: Valg af Revisorer:
1: Jan Mikkelsen modtager genvalg
2: Annemette Madsen modtager genvalg
10: Valg af revisorsuppleant: Heidi Rask modtager genvalg
11: Valg til Husudvalget:
Jørgen Junker (bestyrelsesmedlem i udvalget) - Stopper
Karina Thomsen - Nyt bestyrelsesmedlem i udvalgt
Peer Rasmussen
Vagn Myrhøj
12: Valg til A-udvalget:
Karin Kryger - modtager genvalg
Tommy Lassen - fortsætter i udvalget
Gitte Lindelof
Mikkel Skjødt
Hjælpere:
Tina Myrhøj
Karen Brage
Helle Karlskov
Vibeke Meyer
13: Valg af medlemmer til Konkurrenceudvalget:
Klaus Bo Jensen
Annemette Madsen
Jørn Elsberg (agility konkurrencer)
14: Valg af medlemmer til Bladudvalget:
Udvalget nedlagt
15: Valg af Fanebærer:

Tommy Lassen
16: Valg af Fanevagt:
Karen Brage
17: Valg af Webmaster:
Annemette Madsen modtager genvalg
18: Evt:
Inga: Vamdrup kan ikke holde venskabskonkurrence på deres træningsarea,l da det er et offentligt areal og
alt for befærdet. Jørn: Kan de ikke bruge et andet areal? Konkurrenceudvalget tager dette med på
venskabsmødet her i januar.
Inga: Venteliste - kan det være rigtigt, at vi har ventelister på B-holdet? Lis: Da vi kun har 1 træner på holdet
kan vi ikke tage flere ind på holdet.
Pia Degn: Til den nye bestyrelse: Skal Facebook-gruppen være åben eller lukket? Bedst med åben gruppe,
så vi når en større gruppe mennesker, og derved evt. kan erhverve nye medlemmer. Den nye bestyrelse
tager dette med i deres arbejde med en Facebook-gruppe.
Vagn Myrhøj: I som medlemmer skal give husudvalget besked, hvis der er noget, der skal laves, vi kan ikke
altid selv se hvad, der skal laves. Evt. Postkasse til Husudvalget.
Pia Degn: Pælede nede før sporarealet er for løse. Husudvalget arbejder videre med dette.
Mia: Postkasse til Materialeforvalteren (Vagn Myrhøj) på husudvalgets container, så alle medlemmer har
mulighed for at komme med ting til husudvalget.
Tak for god ro og orden.
Koch Længe Leve
Hurra, Hurra, Hurra
Vov, Vov, Vov

