
Referat generalforsamling  
Onsdag den  8. december 2021 kl. 18.00 

Klubhuset (Ringriderpladsen 4, Broager) 
 
Referent: Charlotte Christensen 
 

Ad 1) Valg af dirigent  

Valgt blev Lorents Nielsen 

Ad 2) Beretning af foreningens formand  

Beretningen blev godkendt uden yderligere kommentarer 

Ad 3) Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer  

Regnskabet blev gennemgået og efterfølgende godkendt uden yderligere kommentarer 

Ad 4) Fastsættelse af kontingent  

Grundkontingentet på 1.150,- kr. fastholdes. Bestyrelsen fremlagde forslag til fremadrettet 
kontingentstigning ved tilmelding til flere hold. Forslaget blev godkendt.  
 
Ad 5) Indkomne forslag 

1) Vedrørende betaling til ridehal i forbindelse med indendørstræning.  

På dagen kom der et modforslag fra formanden, der ved afstemning blev vedtaget.  

Konklusionen blev, at Klubben betaler differencen på halleje både for Rally og Agility. 
Den enkelte hundefører fortætter med egenbetaling på 20,- pr. gang der er  inden-
dørstræning i vinterhalvåret. 

2) Vedtægtsændring  – ”Oprettelsesgebyret” slettes i pkt 5.1 
3) Vedtægtsændring  – frist for indkomne forslag ændres fra 3 uger til 1 uge i pkt 6.6 så det stemmer 

overens med pkt. 6.2. 

Begge vedtægtsændringer var kun en formalia i forhold til Klubbens vedtægter, så de nu 
stemmeroverens med virkeligheden. Begge punkter blev enstemmigt vedtaget. 

Ad 6) Valg af formand eller kasserer 

På valg er formand Charlotte Christensen (genopstiller) 
 
- Charlotte blev genvalgt 

Ad 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er:  
 
Ulli Toft (genopstiller)  
Annette (genopstiller)  
Flemming Djurhuus (Fratrådt)  

- Ulli og Annette blev genvalgt.  
  Nyvalgt bestyrelsesmedlem blev Ole Ravn 



Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær og næstformand ved næste 
bestyrelsesmøde (januar 2022). Næstformanden er valgt for 1 år, da formand og 
næstformand, ifølge klubbens vedtægter, ikke må være på valg samme år. 

Ad 8) Valg af to suppleanter til bestyrelsen  
 
På valg er: 
 
Lenette Iversen (genopstiller) 
Ole Elmelund  (genopstiller ikke) 

- Lenette blev genvalgt 
  Nyvalgt suppleant blev Jan Søgaard 
 

Ad 9) Valg af to revisorer 

På valg er: 
Sv. Aage Erichsen (genopstiller ikke) 
Lorents Nielsen (genopstiller) 

- Lorens blev genvalgt 
  Nyvalgt revisor blev Malene Holst Christensen 
 

Ad 10) Valg af revisorsuppleant  

På valg er: 
Laila Hansen (genopstiller) 

- Laila blev genvalgt 

Ad 11) Eventuelt  

Ole Ravn har tilmeldt DcH-Broager til OK-støtte, så vi på den måde kan komme i 
betragtning til økonomisk støtte til klubben. Der kommer mere information ud, når Ole ved 
lidt mere. 

Flemming Djurhuus valgte i foråret at træde ud af bestyrelsen. Formanden takkede for de 
mere end 10 år Flemming har siddet i bestyrelsen. Flemming er bl.a. ophavsmand for de små 
glashunde, vi bruger som pokaler i klubben i forbindelse med konkurrencer. Flemming fik 
overrakt en lille erkendelighed og et stort tak. 

 

 


