Generalforsamling
Ærø Hundeklub
Mandag d. 25/2-2019 kl. 19.00 i klubhuset i Ommel.
Referat Der var 21 stemmeberettigede tilstede.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Jørgen Roos
Godkendt
2. Formanden aflægger beretning
Godkendt – se vedhæftede
3. Kassereren aflægger regnskab
Godkendt. Se vedhæftede.
Der er lavet et driftsbudget for næste år. Se vedhæftede.
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår:
Hvalpetræning
750,- (inkl. indeværende års kontingent)
Kontingent
300,Udover det betales:
Træningsgebyr pr. hold pr. sæson 300,Sporholdet
0,- (kører med tovholder)
Vedtaget
5. Indkomne forslag
Bedes sendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen
Forslag om indhegning af træningsområdet. Det blev vedtaget med 17
stemmer for at søge fonde til finansieringen og at klubben har en max
egenfinansiering på kr. 15.000
6. Nye vedtægter
Vedhæftet er gamle og nye vedtægter.
Enstemmigt vedtaget
7. Valg af formand og punkt 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Lasse Larsen, Vibeke Grydehøj og Pia Christensen er på valg.
De modtager alle genvalg.
Punkt 7 og 8 blev slået sammen, da de nye vedtægter trådte i kraft.
Alle 3 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt og bestyrelsen konstituerer sig
inden 14 dage.
9.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
1. suppleant. Pia Jepsen modtager genvalg.
2. suppleant. Kirsten Illum modtager genvalg.
Begge suppleanter blev genvalgt
10.Valg af 2 revisorer
Jørgen Roos modtager genvalg
Dorthe Weber modtager genvalg
Begge revisorer blev genvalgt

11.Valg af revisorsuppleant
Lotte Svarer modtager genvalg.
Revisorsuppleanten blev genvalgt.
12.Eventuelt
Se vedhæftede oplæg.
Der var oplæg til forskellige udvalg, som kan aflaste bestyrelsen.
I forhold til projekt om opsætning af hegn:
Lasse Larsen laver en projektbeskrivelse
Pia Jepsen, Dorthe Rejkjær og Jørgen Roos søger fonde til finansiering.
De aftaler selv hvornår de mødes.
Der blev lavet et turudvalg, som sender oplæg til sekretæren i mail, så det
kan videresendes til medlemmerne.
Dorthe Weber og Anne Schytter meldte sig til udvalget.
Der blev talt om hvordan medlemmerne kan engageres mere og om
hvorvidt man kan kræve at der melder sig nogen fra hvert hold til
arrangementer. Diskussionen endte med at der skal mere kommunikation
ud og oplysning om hvad helt specifikt det er der er brug for. Klubben har
en Facebook side men vi er ikke helt klar over hvem der administrerer. Det
finder sekretæren ud af. Og så skal den også bruges til oplysning.
Der blev talt om flere pokaler og en ny kategori i klubben kunne være
Bedste Makkerpar .

Pia Christensen 28-02-2019

