Referat til Generalforsamling
Mandag d. 8/1-2018
Dagsorden & Referat:
1.

Valg af dirigent
Bestyrelsen havde foreslået Jørgen Roos, som blev enstemmigt valgt.
Der var 16 stemmeberettigede fremmødt.

2.

Formanden aflægger beretning
Beretningen blev godkendt uden kommentarer. Se bilag.

3.

Kassereren aflægger regnskab
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. Se bilag

4.

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog:
Hvalpetræning
Kontingent
Træningsgebyr pr. sæson
2. Træningsgebyr

750,300,300,150,-

Sporholdet

0,- (kører med tovholder)

Forslaget blev vedtaget.
5.

Indkomne forslag
Der var ikke kommet nogen forslag.

6.

Valg af formand
Lasse Larsen var ikke på valg i år.

7.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Gitte og Claus Eggert blev begge genvalgt.

8.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
1. suppleant blev Pia Jepsen.
2. suppleant blev Kirsten Illum.

9.

Valg af 2 revisorer
Jørgen Roos modtog genvalg.
Dorthe Weber modtog genvalg.

10.

Valg af revisorsuppleant
Lotte Svarer blev valgt

11.

Evt.
- Claus gav gavekort til trænere og takkede for indsatsen.
- Pia foreslog et fest udvalg så der blev mere socialisering mellem førerne.
Der blev debatteret lidt om det og sommerfest, grillaftener og julefrokost
kom op som muligheder. Det endte i at man skal prøve at finde en fra
hvert hold der kunne være interesseret i at hjælpe til.
- Pia Jepsen spurgte om klubbens vision – målsætning – som jo pt. må
være at få flere trænere. Uden trænere har vi ikke nogen tilbud.
- Der blev snakket om træning og uddannelsesmuligheder. Hvor klubben
nu vil benytte bl.a. Dansk Kennelklub og invitere forskellige
foredragsholdere og undervisere til øen, så flere medlemmer kan få gavn
af mulighederne.
- Der blev snakket om hvordan man tiltrækker medlemmer som jo så igen
fører tilbage til trænerproblematikken.
- Muligheden for en bedre og mere æstetisk indhegning med ordentlige
låger blev debatteret.
- Muligheden for en naturagilitybane på træningspladsen blev debatteret.

Marstal d. 10/1-2018 Pia Christensen

