DCH Varde
Generalforsamling 2018
Tid: Tirsdag den 30. januar 2017 kl. 17.30
Sted: Klubhuset på Skadehøjvej 2C, Varde

Referat:
1. Valg af dirigent
Niels Møller Christensen blev valgt. Niels erklærede, at generalforsamlingen var
lovligt varslet.
2. Beretning ved foreningens formand
Se vedlagte. Formandens beretning blev godkendt.
3. Regnskabsaflæggelse ved foreningens kasserer
Kasseren gennemgik regnskabet.
Regnskabet blev godkendt
4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr for 2019
Bestyrelsens forslag: kr. 1.000,Der kom et forslag om 1050,00 begrundet med forventning om højere el udgifter
til lys på banen. Vi må håbe der kommer flere nye trænere i 2019, så der kommer
en udgift til træneruddannelse.
Efter bestyrelsen har stillet deres forslag om kontingent for 2019, har
Landsbestyrelsen udmeldt en forhøjelse på landskontingent på 25 kr.
Det indkomne forslag på 1050 kr. blev godkendt.
5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
6. Valg af Formand/kasserer
På valg Kasseren Jane Sørensen (modtager genvalg)
Formanden (er ikke på valg)
Jane Sørensen blev valgt.
7. Valg til bestyrelsen
På valg Kurt Didriksen og Ditte Jacobsen (modtager genvalg)
Kurt Didriksen og Ditte Jacobsen blev valgt.
8. Valg af suppleant til bestyrelsen
På valg Susanne Schelle Bak som 1. suppleant (modtager genvalg)
Susanne Schelle Bak blev valgt til 2. suppleant
9. Valg til bladudvalget
På valg Ginna Jepsen (modtager genvalg)
Ginna Jepsen blev valgt.
10.Valg til aktivitetsudvalget
På valg Carola Hansen (modtager genvalg)

Carola Hansen blev valgt
11.Valg til trænerudvalget
På valg Peter Liljehult Nielsen (modtager genvalg)
Peter Liljehult Nielsen blev valgt
12.Valg til agilityudvalget
På valg Klaus Osterhoff
Hans xxx blev valgt.
13.Valg til revisor
På valg Flemming Jensen (modtager genvalg)
Flemming Jensen blev valgt.
14.Valg til revisorsuppleant
På valg Lone Jacobsen (modtager genvalg)
Lone Jakobsen blev valgt.
Eventuelt
DcH Esbjergs klubblad er i venteområdet hos Varde Dyrlæge. Der var et ønske om, at
vores klubblad også kan findes hos dyrlægen. Dorte Hembo følger op på sagen.
Fighterpokalen.
Fighterpokalen gik til Ditte Jakobsen.
Hun er en pérson som altid er glad.
Hun siger altid sin mening.
Har lagt mange timer i at søge penge til lys på banerne.
Hjælper med at lave mad i køkkenet, når Nelly er forhindret.
Hjælper med indskrivning. Det er ikke en hindring at have født og have været en tur akut
på sygehuset i samme uge, som hun skal stå for indskrivningen.
Jakob takkede Poul for de mange år, han har været træner, og takkede ham for hans
måde at være på.

