
Referat af ordinær generalforsamling i DcH-Broager  
torsdag den 26. november 2015 

 
 
 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning ved foreningens formand 
3. Regnskabsaflæggelse ved foreningens kasserer 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag  
6. Valg af formand eller kasserer 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter  
9. Valg af 2 revisorer  
10. Valg af en. revisorsuppleant  
11. Eventuelt 

 
 
Ad. 1 - Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Finn Harboe – som blev valgt. 
Finn kunne konstaterer, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i h.t. foreningens vedtægter. 
 
 
Ad. 2 - Beretning ved foreningens formand 
Se vedlagte beretning  
Beretningen blev godkendt. 
 
 
Ad. 3 - Regnskabsaflæggelse ved foreningens kasserer 
Bodil gennemgik regnskabet, der i år er blevet lagt over i Winkas, så regskabet, der blev fremvist, 
var mere fyldesgørende end tidligere. Regskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
Ad. 4 - Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår at den nuværende kontigent fastholdes.l 
Bestyrelsens forslag om ingen kontingentforhøjelse blev godkendt. 
 
Ad. 5 - Indkomne forslag  
Ingen indkomne forslag. 
 
 
Ad. 6 - Valg af formand  
På valg er: 
Charlotte Christensen -  modtager genvalg – og blev genvalgt. 
 
 
Ad. 7 - Valg af bestyrelsesmedlemmer  
På valg er:  
Ulli Toft – modtager genvalg – og blev genvalgt. 
 



 
 
Ad. 8 - Valg af 2 bestyrelsessuppleanter  
På valg er: 
Sabine Vest – modtager genvalg – og blev genvalgt. 
Jakob Toft – modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Claus Petersen – og blev valgt. 
 
Ad. 9 - Valg af 2 revisorer  
På valg er: 
Svend Aage Eriksen – modtager genvalg -  og blev genvalgt. 
Lorents Nielsen – modtager genvalg – og blev genvalgt. 
 
 
Ad. 10 - Valg af en. revisorsuppleant  
På valg er: 
Laila Hansen - modtager genvalg – og blev genvalgt.. 
 
 
Ad. 11 - Eventuelt 
Som noget nyt i DcH-Broager har vi valgt at uddele diplomer og mærker til de hundefører, der har 
været ude i konkurrencer i lydighed, rally og agility. Lorents har haft resultatbøgerne på de 
hundefører, der har været ude i konkurrencer og regnet på pointene, så der blev delt bronze, sølv og 
guld mærker ud. 
 
 
 
 
 
 
Broager den 26. december 2015 
Referent: Charlotte Christensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


