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Referat, generalforsamling d. 20/9-2017

1. Jens Mauritzen er valgt.

2. Marianne Nymann og Marianne Teglborg, 16 stemmeberettigede.

3. Bestyrelsens beretning er godkendt.

4. Bemærkninger: Juleskuet 2016 giver underskud da rosetter til 2017 er købt i 2016.
Det samme vedr. Kredsmesterskabet 2016.
Ringtræning har 11.000 mere i overskud end året før.
Ang. uddannelse, der er 2 ringtrænerelever, 1 hvalpeinstruktørelev og 1 
lydighedsinstruktør elev under uddannelse.
Ang. beklædningsgodtgørelse, alle instruktører får udbetalt 350 kr. pr. hold da det 
er deres eget tøj de bruger når de underviser.
Samlet overskud er kr. 65.652,35 i regnskabsåret 2016/2017.
Jens Schirmer spørger: hvad skal pengene bruges til? Bestyrelsen svarer, 
medlemmerne er velkomne til at byde ind med forslag. Der skal indkøbes 2 nye 
trailere til transport af materiel bl.a. til skuer/prøver og til træning.
Regnskabet blev godkendt.

5. A: David spørger ang. betaling til ringtræning om der ikke skal være to takster en for 
medlemmer og en for ikke medlemmer? Marianne svarer det er der allerede, der er 
kun 2 til ringtræning der ikke er medlemmer. Medlemmer betaler 35 kr. og ikke 
medlemmer betaler 40 kr.

B. David spørger om bestyrelsreferater kan offentliggøres, da flere kredse gør det?
Louise svarer, i.flg. Vores undersøglelse er der kun en kreds der offentilggør 
referater, andre kredse har ikke opdateret referaterne og en enkelt er det kun for 
medlemmer af hjemmesiden. Da referater er fortrolige kan man offentliggøre et 
beslutningsreferat. David mener at log in til hjemmesiden er en god idé, men så kan 
alle få adgang til referaterne. Susanne Obel foreslår man udsender nyhedsbrev 
med resumé af bestyrelsesmøderne, Sonja foreslår man skriver på hjemmesiden 
omkring indkøb af større ting og hvad der ellers rør sig. Jens opfordrer til mere 
åbenhed fra bestyrelsen om hvad der rør sig.
Der blev stemt og der var 8 for og 6 imod offentliggørelse af referater, så det blev 
vedtaget.

C. David spørger til et foredrag om hvad udstillingsdommeren ser på, Louise svarer 
vi er i gang med planlægningen, vi har kontakt til en dommer og håber det bliver i 
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foråret 2018.

6. På valg er Trine Dyrgaard (ønsker ikke genvalg), Pernille Svenningsen (ønsker 
genvalg) og Louise Kamstrup (ønsker genvalg).
Anita Sørensen stiller op. Pernille, Louise og Anita blev valgt ind.

7. 1. suppleant blev David Øbro-Hansen og 2. suppleant blev Thorkild Villadsen.

8. Revisor blev Gitte Pedersen og suppleant Marianne Teglborg.

9. Marianne Teglborg søger en hal med fast bund i Holstebro, Struer området til 
ringtræning, LP, rally og agillity. Marianne opfordre alle til at hjælpe med bl.a opslag 
på facebook, spørge kommunen udsende nyhedsbrev, osv.

Sonja spørger til schweisstræning, betsyrelsen svarer instruktøren har orlov PT. Og 
vi mangler et areal at træne på.

Gallaskue er undervejs, Gitte, Kamilla, Sonja og Marianne er i fuld gang.


