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Referat af ordinær generalforsamling 2023 
 
 
 
    

Tirsdag den 24. januar 2023 i klubhuset Rude Havvej 152 A 
 
35 medlemmer deltog 
 
  

1. Valg af dirigent 

• Michael Simonsen blev valgt og konstaterede generalforsamlingen rettidig indkaldt. 
 

2. Beretning ved foreningens formand 

• Enstemmigt godkendt.  
  

3. Regnskabsfremlæggelse ved foreningens kasserer 

• Enstemmigt godkendt.  
 

4. Indkomne forslag 

• Der er ikke indkommet forslag.  
 

5. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr. 

• Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og træningsgebyr. Evt stigning kan forekomme 
hvis lands- eller kresforening hæver gebyr. Dette blev vedtaget. 

 
6. Valg af kasserer, Annie Dybvad genopstiller  

• Annie Dybvad genvalgt.  
  

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – Jan genopstiller, Tove genopstiller ikke 

• Jan Jonasen genvalgt. 

• Lillian Jeppesen valg.t 
 

8. valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

• Helle F Hansen genvalgt.  

• Ilse Sørensen valgt. 
 

9. Valg af 1 revisor 

• Joan Jensen genvalgt. 
 

10. Valg af 1 revisor suppleant 

• Mogens Seldrup Stjerne valgt. 
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11. Valg af diverse udvalg 
 

• Resultatet fremgår af oversigt i bilag 1.  

• Konkurrenceudvalg Agility – ingen meldte sig til valg for 2 år. Der søges kandidat mellem 
Agility udøverne. Skal meddeles til bestyrelsen snarest. 

• Konkurrenceudvalg Nosework – ingen meldte sig til valg for 2 år. De valgte til udvalget 
søger kandidat. Skal meddeles til bestyrelsen snarest. 

 
12. Eventuelt 
 

• Susanne Knudsen rapporterede fra Bestyrelsens Strategimøde, hvor ideer og input til 
foreningens fremtid fra generalforsamling 2022 blev drøftet og bearbejdet.  
Rapporteringen ligger også som referat fra Strategidag på Hjemmesiden under referater. 
 

• Helle F Hansen reklamerede for det nye stofmærke med DCH Odder broderi, som kan 
købes i shoppen på klubmodul.  

 

• Joan Jensen bad C lydigheds trænere og deltager være opmærksom på de kurser der er 
i foråret for C hunde og også generelle kurser på Kredsens hjemmeside. 

 
 
Tak for en god generalforsamling. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


