Generalforsamling
Torsdag den 19.09.2019 i Aulum Fritidscenter

Referat:
1. Vagn Hansen valgt som dirigent.
2. Iben Hansen og Helle Kristensen vælges. Der er 23 stemmeberettigede og 4
som ikke er.
3. Jes oplæser bestyrelsens beretning. Kredsen har afholdt kredsmesterskab i rally
og lydighed i Hjerm, juleskue og rallyprøver i Spøttrup, vinterskue i Nykøbing,
foredrag med Jan Vestergaard, dobbelt rallyprøve i Frederiks, Kr.
Himmelsfartsskue med rally og lydighed i Holstebro, instruktørerne har været
på efteruddannelse. Vi har fået uddannet en nosework-instruktør. Vi har haft
indendørs vintertræning i 18/19 med stor succes. Tak til alle hjælpere og
sponsorer. Vi håber på en generalforsamling i god ro og orden med en
ordentlig tone.
4. Regnskabet udleveres og fremlægges af kasseren. Regnskabet godkendes.
5. Ingen indkomne forslag.
6. Louise Kamstrup - modtager ikke genvalg. Anita Sørensen og Pernille
Svenningsen – modtager genvalg. Bestyrelsen vil gerne opstille Annette
Kristiansen som kandidat. Marianne Teglborg opfordrer Lise-Lotte Sønderskov
til at stille op. Stemmerne fordeles således: Pernille - 17, Annette - 15, Anita 14 og Lise-Lotte - 14. Pernille og Annette stemmes ind. Genvalg om den sidste
plads: Lise-Lotte - 14 og Anita - 9. Lise-Lotte stemmes ind i bestyrelsen.
7. Susanne Obel og Louise Kamstrup vil gerne stille op som suppleanter. Begge
vælges uden afstemning.
8. Gitte vil gerne stille op som revisor igen, hun er valgt uden modkandidat.
Marianne vil gerne stille op som revisor sup. igen, hun er valgt uden
modkandidat.
9. Helle Kristensen: Har et ønske til bestyrelsen om at genindføre
vandrepokalerne.
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Tina Ulsøe: Spørgsmål om der er problemer med at ikke-medlemmer dukker
uanmeldt op til generalforsamlingen. Best: Nej det har vi ikke problemer med,
ikke-medlemmer er også velkomne, men har ikke stemmeret.
Marianne: Takker bestyrelsen for arbejdet det forgangne år. Sætter stor pris på
nyt blod i bestyrelsen. Opfordrer endnu en gang bestyrelsen til at arrangere et
handlerkursus. Takker for de indendørs lokaler om vinteren.
Jes: Svarer på tiltalen om handlerkursus, vi ikke ville give tilskud til, men
gerne vil afholde et handlerkursus i samarbejde med ringtræning.
Helle: DKK har åbnet op for internationale prøver. Har kredsen intentioner om
at arrangere nogle af disse? Best: Nej det har vi ikke på nuværende tidspunkt.
Sonja: Har været til handlerkursus i en anden kreds. Hun har hørt om store
træningscentre. Har bestyrelsen hørt noget om dette? Best: Nej, det har vi ikke
hørt noget om?
Marianne: Glad for nyuddannet nosework-instruktør. Er der nosework i
kredsen lige nu? Best: Nej, afventer at høre fra Instruktøren, da han har mistet
sine træningsfaciliteter.
Helle: Man kan lave nosework alle steder.
Laila From: Er det umuligt at leje sig ind i de samme lokaler igen på Mors?
Best: Det ved vi ikke? Det er instruktøren der har haft kontakten.
Sonja: Er der ikke schweiss-træning i kredsen mere? Best: Nej desværre, da det
ikke er lykkes at finde egnet områder hvor vi må være.
Lalia From: Er der mulighed for at få mere træning til Mors? Både ringtræning
og hvalpetræning osv. Best: Desvære ikke på nuværende tidspunkt.
Bestyrelsen takker for god ro og orden.

