DCH Hadsten
Referat af Generalforsamlingen 2018-01-30
Fremmødte:
Jørgen Randa, Bjarne Lambertsen, Konny Møgelvang, Finn Møgelvang, Peter Sørensen, Alice Madsen,
Peter Thyregod Jensen, Jens Fogh, Ilse Johansen og Hans Brorsen.
Jørgen Johansen deltog uden stemme- og taleret.
I alt 10 fremmødte medlemmer.
Formand Jørgen Randa bød velkommen til Generalforsamlingen og foreslog Alice Madsen som
dirigent.
1. Valg af dirigent.
Alice Madsen blev enstemmigt valgt, og hun konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Beretning ved foreningens formand.
Jørgen Randa fremlagde beretningen med vægt på Landsforeningen, Kredsrådet og DcH Hadsten.
Jørgen takkede vores sponsorer, Frisør Joan i Hadsten/Joan Jensen, Bager & Konditor Mester Jacob i
Hadsten/Jacob Overgaard og Dagli Brugsen i Sabro/Jens Kvist for deres støtte i løbet af året.
Beretningen er vedhæftet dette referat. Den fulde beretning kan læses i klubhuset.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
3. Regnskabsaflæggelse ved foreningens kasserer.
Bjarne Lambertsen fremlagde regnskab og budget.
Der blev diskuteret forskellige muligheder for at øge indtjeningen: Bl.a. et kursus af kortere varighed
for at få de hundeførere ind i klubben, der ikke kan overse et forløb på et helt år eller ikke har tid, til en
pris der dækker indmeldelsen til Landsforeningen + et beløb til klubbens udgifter.
Budgettet for 2018 er med mindre justeringer som for 2017.
Regnskabet og budgettet blev enstemmigt godkendt og er vedlagt dette referat.
4. Fastlæggelse af kontingent og indskud.
Som fremsendt i indkaldelsen foreslås at kontingentet sættes op til Kr. 1.300,-, gældende fra
generalforsamlingen 2018.
Kontingentet på Kr. 1.300 blev vedtaget med 7 stemmer for og 3 imod.
5. Indkomne forslag.
Ingen
6. Valg af formand.
Jørgen Randa blev enstemmigt genvalgt
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7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Hans Brorsen (modtager genvalg) samt en åben plads.
Peter Thyregod Jensen og Hans Brorsen blev enstemmigt valgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen er nu: Formand Jørgen Randa, Konny Møgelvang, Bjarne Lambertsen, Peter Thyregod
Jensen og Hans Brorsen. Bestyrelsen konstituerer sig på det næste bestyrelsesmøde, 2018-02-06.
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
Jens Fogh blev enstemmigt valgt.
9. Valg af 2 revisorer.
Karin Møller Nielsen og Peter Sørensen blev enstemmigt valgt til revisorer
10. Valg af 1 revisorsuppleant.
Finn Møgelvang blev enstemmigt valgt til revisorsuppleant
11. Eventuelt.
Der er et stort ønske om en aktivitets-kalender på hjemmesiden. Dette vil blive lavet hurtigst muligt og
bestyrelsen lovede at sørge for input til kalenderen så den er opdateret.
Johanne Winding blev rost for det flotte arbejde hun gør for hjemmesiden.
Forslag til orientering via facebook skal overvejes.
Referatet er godkendt den 6. februar 2018.

Formand:

________________________________
Jørgen Randa

Næstformand:

________________________________
Konny Møgelvang

Kasserer:

________________________________
Bjarne Lambertsen

Medlem:

________________________________
Peter Thyregod Jensen

Sekretær:

________________________________
Hans Brorsen
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