Generalforsamling torsdag d. 24.01.13
Dirigent: Jørgen Junker
Protokol: Mia Skjødt
Stemmetæller: Peer Rasmussen og Lars Rosenmeier
Formandens beretning: Godkendt
Kassereren aflægger revideret regnskab: Regnskab godkendt
Fremover skal regnskabet udpensles, så alle kan se hvad, pengene er brugt på, under de forskellige punkter.
Indkomne forslag: Jørgen Junker stiller forslag om, at bestyrelsen har mandat til at forhandle med
kommunen og andre hundeklubber.
Forslaget vedtaget: Dog uden at der laves nogen investeringer uden en ekstraordinær generalforsamling.
Der nedsættes et ad hoc udvalg, som arbejder videre med forhandlingerne med kommunen og indhenter
tilbud på en hal. Der fremlægges et forslag og et budget til en evt. ekstraordinær generalforsamling.
Ad hoc: Jørgen Junker, Vagn Myrhøj, Jørn Elsberg og Mia Skjødt.
Valg af Formand: Mia Skjødt - genvalgt
Bestyrelsesmedlemmer:

Eva Johansen - valgt
Jørgen Junker - genvalgt
Janne Høj Nielsen - genvalgt

Suppleanter til bestyrelsen: 1) Kathe Dykjær
2) Jørn Elsberg
Valg af revisorer:

1) Jan Mikkelsen
2) Annemette Madsen

Revisorsuppleant:

Heidi Rask

Valg af udvalgsmedlemmer:
A-udvalget:

Tommy Lassen
Karin Kryger (Kontaktperson for udvalget)
Gitte Lindelof - genvalgt
Mikkel Skjødt

Hjælpere:

Helle Karlskov, Vibeke Meyer, Tina Myrhøj og Karen Brage

Hus-udvalget:

Jørgen Junker - genvalgt
Peer Rasmussen - genvalgt
Karina Thomsen
Vagn Myrhøj

Konk. udvalget:

Karina Thomsen
Lene Winter - genvalgt
Lars Rosenmeier
Jørn Elsberg

Blad-udvalget:

Malene Jeppesen
Simon Thrane
Mia Skjødt

Fanebærer:

Lennard Adsbøl

Fanevagt:

Karen Brage

Web:

Annemette Madsen

Evt.:
Bladudvalget indhenter priser på et blad tryk ude i byen. Den gamle printer sælges, og der købes en ny,
som bruges til konkurrencer. Bladet vil fremover udkomme 2 gange om året. Anden info vil komme til at
ligge på hjemmesiden.
Monica: Nye/flere pæle til at binde sin hund ved på schæfertungen og i den gamle hvalpegård. Husudvalget finder ud af en løsning.
Junker: Fjern alle pinde/spyd fra træningsområde, når du er færdig med at træne. Det koster dyrt, hvis den
nye græsslåmaskine kører over dem, det ødelægger klingerne.
Lars: Område til frit søg ude på træningsbanen, hus-udvalget undersøger mulighederne for dette!!
Mona: Nye markeringsstokke, de gamle er ved at være i så dårlig stand, at de ikke kan bruges her om
vinteren. Stokkene skal helst være med spyd, så er de nemmere at sætte i jorden.
Lis: Hvornår er Conventus klar til brug?? Mette: Ved det ikke det er et stort arbejde at starte op.
Heidi: Fremover vil der kun ligge en mailadresse på vores hjemmeside til, når folk udefra skal henvende sig
til trænerudvalget.

Lene: Hundelort på banen, hvad gør vi?? Skilt om, at du skal samle op efter din hund og adgang forbudt for
ikke medlemmer!! Hus-udvalget finder ud af noget.
Mona: Hvad med de hvide halmballer?? Mia kontakter Svend Brodersen.
Karin: Hvad gør vi med ræven ude på sporarealet?? Den er ikke sky overfor mennesker, så der er mulighed
for rabies! Mia kontakter Jagtforeningen..
Lene: Fredericia har meldt sig ud af venskabskonkurrencerne, fremover samarbejder vi med Vamdrup og
Rødding i stedet. Igen i år bruger vi vores eget D-program ved konkurrencerne.
Tak for god ro og orden...
Koch længe lever!! Hurra, Hurra, Hurra, vov, vov, vov.

