
Referat af kredsgeneralforsamling den 23. januar 2018 

 

Deltagere: 4 – heraf 3 fra bestyrelsen og 1 udefra kommende 

Referent: Charlotte  

Formand Charlotte bød velkommen, og kunne bekræfte, at generalforsamlingen var 

lovligt annonceret. 

 

Dagsorden iht. Vedtægterne: 

a) Valg af dirigent – Ikke valgt pga. begrænset fremmøde. 

b) Valg af stemmetællere – Ikke valgt pga. begrænset fremmøde. 

c) Formandens beretning – Oplæst af formanden, se side 2-3. 

d) Regnskab – Gennemgået af kasseren. Se side 4. 

e) Fremtidige arrangementer præsenteret. 

f) Indkomne forslag – Ingen. 

g) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:    

 Kasserer Irene Thye og Formand Charlotte Frederiksen var på valg….  

 Begge blev genvalgt. 

h) Eventuelt – Intet.  

 

 

Bestyrelsesmøde den 13. februar 2018 kl. 19.00  hos Charlotte 
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Formandens beretning – året 2017 

Bestyrelsen måtte efter få måneder konstituere sig på ny, da et medlem (June 

Wehlast) pludselig flyttede fra Fyn, og derfor ikke kunne fortsætte.  Jane trådte til 

som bestyrelsesmedlem 

NU: Form. Charlotte, Næstf. Jytte, Kass. Irene - samt Pia og Jane.  

TAK for et godt samarbejde 

 

Medlemmer pt. = 117 (en nedgang på ca. 30)  

 

Arrangementer i 2017 

 Ringtræning hver onsdag ved Rikke Holmelund:  Stor tilslutning 

 Lydigheds-/hvalpetræning ved Charlotte Brix og Jytte Jørgensen:   Forår aflyst – 

efterår gennemført 

 Agility: 2 gange 

 Gå ture: Langesø Påske, Svanninge Bakker, Stige Ø, Langesø Jul 

 Foredrag: Dyrlægeforedrag Korup = aflyst  

 Svømning: 2 gange 

 Trimmekursus: 1 aflyst  

 

Planer for arrangementer i 2018 

 Ringtræning fortsætter… 

 Trimmekursus 18. februar i Middelfart – FLERE…. 



 Dyrlægeforedrag den 13. marts i Korup, Dyrenes Klinik 

 Gå tur ved Wedellsborg på Vestfyn den 18. marts – FLERE…. 

 Hundesvømning den 17. april i Ørbæk, Canis Vitae – FLERE…. 

 Lydigheds-/hvalpetræning:  Forår + efterår 

 Nosework 

 Massage 

 Familiedag  

 

Kredsen har en del udfordringer med at finde lokaler og pladser, hvor vi må komme 

med vores hunde …. Så vi hører meget gerne om forslag til sådanne. 

 

Jeg vil gerne sige STOR tak til vores frivillige hjælpere - og deres pårørende...  

Uden jer kunne vi slet ikke gennemføre vores arrangementer.  

 

Også tak til dem der har bakket op om vores arrangementer, og til dem der kommer 

med forslag til nye aktiviteter, gå-ture og steder vi kan være. 

 

Jeg håber at vi i 2018 kan udbyde og afholde endnu flere aktiviteter og 

arrangementer, end i 2017….. og jeg glæder mig til mange sjove og hyggelige timer i 

Terrier Klubben. 

 

 

Charlotte – jan. 2018 

 

 



DTK kreds 7 Fyn  Regnskab 2017    

        

Ringtræning    1580,00    

        

        

Traveture        

Indtægter  500,00      

udgifter   -477,55      

Oversk.  22,45  22,45    

        

Agility        

Indtægter  250,00      

Udgifter   -130,00      

Oversk.  120,00  120,00    

        

Lydighed        

Indtægter  3600,00      

Udgifter   -2484,90      

Oversk.  1115,10  1115,10    

        

Svømning        

Indtægter  420,00      

Udgifter   -697,10      

Undersk.  -277,10  -277,10    

        

Div. Udstyr   -150,00    

        

Gaver trænere/afg. Best. Medl.  -1364,87    

        

Møder 5 stk   -1000,00    

        

Befordring    -2005,26    

        

Renter/gebyr     -44,46      

        

Resultat    -2004,14    

        

        

        

  bank kasse ringtr.    

Primo  7657,23 450 2185  10292,23  

Ultimo  -5973,09 -550 -3765  -10288,1  

               

Ultimo  1684,14 -100 -1580  4,14  

        

Sk. DTK f.m.udbet. -2000    2000  

        



        

 


