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1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Finn Harboe. Han modtog valget, og blev valgt med akklamation.
Finn takkede for valget. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge
klubbens vedtægter.
2. Beretning af foreningens formand.
Charlotte fremlagde sin beretning. Det var en grundig, fyldestgørende og positiv beretning, der kom
rundt om aktiviteterne i klubben i det forgangne år.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. – Se vedhæftede.
3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.
Bodil gennemgik regnskabet, der bar præg af de mange aktiviteter, der i årets løb har været med
etablering af nyt agilityredskabsrum, maling af klubhus og flisebelægning. Årets resultat blev et
underskud på 24.316,14 kr. Samtidig konstaterede hun, at klubbens kassebeholdning var på
22.938,23 kr. Så set i lyset af de mange aktiviteter var hun tilfreds med resultatet.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. – Se vedhæftede.
4. Fastsættelse kontingent – oprettelsesgebyr, grundgebyr og træningsgebyr.
Bestyrelsen foreslog uændret gebyr. Det var der ingen indvendinger i mod.
5. Valg af formand eller kasserer.
På valg var Kasserer Bodil Nielsen.
Bodil modtog genvalg. Det blev accepteret, og Bodil blev valgt med akklamation.
6. Indkomne forslag.
Bestyrelsen havde gennemgået klubbens vedtægter, og i den forbindelse fundet ud af, at der var
punkter, der ikke var i overensstemmelse med de retningslinjer, der er udstukket af DcH Danmark.
Det var de punkter, der var til debat. Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Annette L. Jensen og Flemming Djurhuus.
De modtog begge genvalg.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
På valg var Sabine Vest og Jacob Toft.
De modtog begge genvalg.
9. Valg af 2 revisorer.
På valg var Sv. Aage Erichsen og Birgit Holm. Birgit ønskede ikke at fortsætte.
Sv. Aage Eriksen modtog
Bestyrelsen foreslog Lorents Nielsen. Han blev valgt uden modkandidater.
10. Valg af revisorsuppleant.
Laila var på valg. Hun modtog genvalg.
11. Eventuelt
Lorents roste Charlotte for det store arbejde, hun har gjort i sit første år som formand. Han
fremhævede ligeledes hendes arrangement og deltagelse ved de aktiviteter, der er i forbindelse med
kredsens arrangementer.
Finn Harboe syntes, at Charlotte har været god til at igangsætte og lede mange nye aktiviteter.
Han syntes også, at det var flot, at klubben har 109 medlemmer. Han annerkendte ligeledes
Charlottes ambitioner om at få endnu flere medlemmer.
Peter Friderichsen takkede bestyrelsen og trænerene for godt arbejde og samarbejde.
Lorents Nielsen

