Referat ordinær generalforsamling i
Schæferhundeklubben for Danmark kreds 9, Odense
Mandag d. 4. februar 2019 kl. 19.00
Sted: Klubhuset, Volderslevvej 36A, 5260 Odense S

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning fremlægges til godkendelse
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen:
a) Valg af formand (Martin Knudsen modtager ikke genvalg til denne post)
b) Valg af kasserer (Pernille Schæffer modtager ikke genvalg)
c) Valg af bestyrelsesmedlem (Bjarni Hansen modtager genvalg)
d) Valg af bestyrelsesmedlem (Maria Knudsen modtager genvalg)
e) Valg af bestyrelsesmedlem (Martin Knudsen modtager genvalg)
f) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (Ole Baun modtager genvalg)
g) Valg af revisor (John Handberg Larsen modtager genvalg)
h) Valg af revisorsuppleant (Dorthe Stilling modtager ikke genvalg)
i) Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmødet i Schæferhundeklubben for Danmark
7. Eventuelt

Formanden bød velkommen

Ad 1

Margrete Møller blev valgt som dirigent. Hun konstaterede at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt. Der var mødt 13 stemmeberettigede frem

Ad 2

Lonni Schæffer og Connie Børgesen blev valgt som stemmetællere

Ad 3

Der var ingen bemærkninger til formandens beretning, som blev enstemmigt
godkendt.
Der blev uddelt følgende jubilæumsnåle:
10 års nål til: Lonni Schæffer

Ad 4

Kassereren fremlagde årets regnskab. Der var et underskud på DKK 11.041,54.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 5

Ingen indkomne forslag

Ad 6

Valg:
a) Karsten Sonne Andersen valgt som formand
b) Ulla Melchior Hansen valgt som kasser
c) Bjarni Hansen genvalgt som bestyrelsesmedlem
d) Maria Knudsen genvalgt som bestyrelsesmedlem
e) Martin Knudsen valgt som næstformand
f) Ole Baun genvalgt og Lisbeth Larsen valgt som bestyrelsessuppleanter
Ole er 1.suppleant og Lisbeth er 2.suppleant

g) John Handberg Larsen genvalgt som revisor
h) Margrete Møller valgt som revisorsuppleant
i) Karsten Sonne og Martin Knudsen valgt som repræsentanter til repræsentantskabsmødet i
Schæferhundeklubben for Danmark

Ad 7

Der blev uddelt gaver til Margrete, Pia og Ole som tak for deres store arbejde i årets løb.
Der blev uddelt vingaver til vores figuranter og Martin takkede for deres store indsats i det
forgangne år. Figuranterne vil i løbet af året tilbydes kursus – igen som tak for deres indsats. De
figuranter der ikke var til stede modtager gaven ved første givne lejlighed
Der blev uddelt gaver til Jan og Pernille som tak for den store indsats i bestyrelsesarbejdet. Jan var
ikke til stede, men modtager gaven ved første givne lejlighed
Martin informerede om at kredsen afholder en prøve den 9.marts og opfordrede alle til at komme –
meget gerne som deltager
Martin informerede om at kredsen har inviteret dommer Knud Rasmussen til en info-aften
vedrørende det nye prøveprogram. Dette er fastsat til den 14.februar kl.19 i klubhuset.
Desuden vil der blive lagt link ud på facebook-gruppen til programmet
Margrete efterspurgte udbedring af lyset på banen. Bestyrelsen følger op på dette
Connie opfordrede til en snak om figurant- og medlemsrekruttering. Alle forslag hilses velkomne
Forslag fra Ricki: første gang et nyt medlem kommer, kan man bruge 5-10 minutter på at fortælle
lidt om hvad klubben kan tilbyde o.l. Forslaget blev meget positivt modtaget.
Kirsten opfordrede alle til at tage del i at byde nye medlemmer velkomne. Især burde man udpege 1
eller 2 som tovholder. Hun stiller selv gerne op som tovholder på dette. Dette blev varmt modtaget
Margrete opfordrede til at finde nye trænere til den gode træneruddannelse hun selv lige har
deltaget i. Alle interesserede kan henvende sig til Margrete eller bestyrelsen
Birgit efterspørger om lån af nøgle til bom. Bestyrelsen følger op på dette

Som dirigent

Som referent

Som formand
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Martin Knudsen

