
Langå Civile Hundeførerforening  

   

  

Romalt den 28. november 2019  

  

Referat af generalforsamling tirsdag den 26. november 2019 i Jagtforeningens klubhus  

Randersvej 52 (28 deltog i mødet, heraf 27 stemmeberettede medlemmer).  

  

Dagsorden  

  

1. Valg af dirigent  

  

2. Formandens beretning   

  

3. Regnskabsaflæggelse v. kassereren  

  

4. Bestyrelsens forslag til budget år 2020, herunder fastsættelse af kontingent og træningsgebyr  

  

5. Indkomne forslag.  

 
A.Vedtægtsændringer der er vedtaget på landsmødet og er obligatoriske for lokalforeninger.  

  

B.  Forslag fra Karina om 6 faste skjul på pladsen         

  

6. Valg af kasserer for to år:      Asbjørn Jensen kan genvælges 

  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år:    Jane Aaquist   kan genvælges  

  

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen   Irma Pedersen   kan genvælges  

   Gitte Madsen  kan genvælges  

    

9. Valg til udvalg:    Konkurrenceudvalg    ønsker ikke genvalg  

  

Trænerudvalg    Alice Munch 

Karsten Ebling  

  

Festudvalg      Helle Winther  kan genvælges 

Lise Tøttrup  ønsker ikke genvalg 

    

10. Valg af 2 bilagskontrollanter     Kirsten Kuhlman  kan genvælges  

Jens Olesen kan genvælges  

     

11. Valg af bilagskontrollant-suppleant    Karen Margrethe  kan genvælges  

  

12. Evt.     

  

  



  
  

1. Valg af dirigent  

Bestyrelsen foreslog Orla, som blev valgt. Han kunne samtidig konstatere, at generalforsamling 
var lovlig varslet i henhold til vedtægter, via opslag i klubhuset samt på hjemmesiden. 

  

2. Formandens beretning  

På grund af formandens fravær blev beretningen oplæst af Jane Aaquist (næstformand)  

Formandens beretning er vedhæftet som bilag. 

Der var spørgsmål vedr. lysmaster/hvornår de leveres – Verdo forventer levering i januar 2020. 
Samt omkring DCH modul – pt. arbejder Susanne på info materiale til medlemmer, så 
medlemmet selv vil kunne oprette sig i DCH database. Håber info kan udsendes før årsskiftet.  

Beretningen blev godkendt uden yderligere bemærkninger.  

  

3. Regnskabsaflæggelse ved kassereren 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt uden yderligere kommentarer.  

  

4. Bestyrelsens forslag til budget 2020, herunder fastsættelse af kontingent og træningsgebyr 
Kassereren gennemgik forslaget , som blev godkendt uden yderligere kommentarer.  

  

5. Indkomne forslag  

 

A. Asbjørn gennemgik de steder hvor vedtægtsændringer var påkrævet af landsforeningen. 
 Ændringerne blev vedtaget. 

 
B.  Karina fortalte om forslaget vedr. 6 faste skjul på pladsen til IPG holdet. 

Efter en del LIVLIG debat hvor der blev argumenteret for og imod faste skjul kontra 
flytbare skjul.  
Dirigenten  valgte herefter at sende forslaget til hemmelig afstemning.  
Forslaget med faste skjul på pladsen fik 14 JA – 10 NEJ – 1 BLANK stemmer. 
Så forslaget er vedtaget og bestyrelsen afstemmer arbejdsplan – der er tilsagn fra IPG holdet 
om reparation/lave skjul samt at gøre det praktiske i forbindelse med nedgravning.  

 

6. Valg af kasserer for 2 år – Asbjørn Jensen kan genvælges  

Asbjørn Jensen modtog valget    

  

7. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer for 2 år – Jane Aaquist kan genvælges  

Jens D. Nielsen blev opstillet. Så dirigenten udskrev hemmelig afstemning om 1 
bestyrelsesmedlem for 2 år.  

Jane Aaquist 13 stemmer – Jens Nielsen 14 stemmer.  

Jens D. Nielsen takkede for valget 

  

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen  

Irma Pedersen blev valgt som 1. suppleant og Gitte Madsen blev valgt som 2.suppleant.  

    

9. Valg af udvalg  Konkurrence udvalget  

Ingen ønsker pt. at indtræde i udvalget. Så INGEN konkurrence i 2020. 

Karen Margrethe Balle TAKKEDE det afgående konkurrence udvalg for deres 
store arbejde i forbindelse med de afviklede konkurrencer de seneste år.   

  

Træner udvalget  

Alice Munch – Karsten Ebling – Inga  



  

Fest udvalget  

Helle Winther – Kirsten Kuhlmann -  Karen Margrethe Balle  

  

10. Valg af 2 billagskontrollanter – Kirsten Kuhlmann og Jens Olesen  

Begge blev genvalgt  

  

11. Valg af billagskontrollant-suppleant  

Karen Margrethe Balle blev genvalgt  

  

12. Evt.  

Der blev stillet spørgsmål til om der skal oprettes kursushold i 2020, da det ikke er muligt at finde 
pladser på videre gående hold (på grund af træner mangel). Konkret et forslag om at forlænge 
kursusperioden til 13 – 16 gange og hvis der skulle være hundefører/hund efter disse uger der har 
vist store fremskridt bør det være muligt at finde plads på et passende hold (ellers får LCH ingen 
tilgang i ”medlemsskaren” i 2020 – der er vi alle jo startet).  

 Der var ROS til trænerudvalget for at få kabalen med hold/trænere til at gå op i 2020. 

 

Herefter takkede dirigenten (Orla) for god RO og ORDEN under generalforsamlingen.  

 

Herefter var det kaffe og kage til de fremmødte deltager.  
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