
 

 

 

 

 

 

Referat af Generalforsamling den 10. december 2020, Kulturhuset Langå 

Tilmeldte: 34 stk. 

Fremmødte: 31 stk. 

 

Dagsorden: 

 
1. Valg af Dirigent 
Brigitta indledte Generalforsamlingen med at byde velkommen i disse mærkelige tider til en anderledes 
generalforsamling end vi ”plejer” 
Bestyrelsen foreslog Keld Sørensen som dirigent, og han blev valgt med applaus. 

 
2. Formandens beretning 
Formandens beretning kan læses i separat referat. 

Der var ingen kommentarer til beretningen. 

3. Regnskabsaflæggelse v/kassereren 
Asbjørn fremlagde regnskabet, som er underskrevet af revisorerne og bestyrelsen. 
Der var ingen kommentarer til regnskabet. 
 
 
4. Bestyrelsens forslag til budget år 2021, herunder fastsættelse af kontingent og træningsgebyr. 

Bestyrelsen foreslår kr. 700 i grundkontingent og kr. 500 i træningsgebyr – i alt kr. 1.200,- årligt 
Asbjørn fremlagde bestyrelsens forslag til budget 2021. 
Ingen kommentarer til budget. 
Jens underbyggede bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse. Beløbet stiger kr. 200 og denne stigning 
skal hensættes på en separat konto som er øremærket til nyt klubhus. Stigende aktivitet i prøver og ønsket 
om flere kurser i klubben, har bestyrelsen set på muligheder i at få et nyt klubhus, primært finansieret af 
fondsmidler. Der er ikke lagt et endeligt budget for det, eller søgt bygge tilladelse eller undersøgt priser på 
kloakering eller indlæggelse af vand. Man ønsker i første omgang at høre medlemmernes holdning til 
forslaget og derefter ligge arbejdet i det. 
Der var flere spørgsmål fra salen inden spørgsmålet blev bragt til afstemning. 
Der blev stemt ja til forslaget om hævelse af grundkontingent. Med 30 stemmer for og 1 blank. 
 
5. Indkomne forslag 

1- Vedtægtsændringer der er vedtaget på landsmødet/obligatorisk 
Asbjørn gennemgik ændringerne 

2- Skal bestyrelsen honoreres tilsvarende aktive trænere ?  
Forslagsstiller Orla Lindstrøm og Mona Tøttrup 
Orla og Mona begrunde forslaget på baggrund af beslutning taget ved generalforsamlingen 2018, 
hvor der blev besluttet at aktive trænere får tildelt et beløb til indkøb af tøj eller lign. Mod forevisning 
af bon – beløbet bestemmes årligt af bestyrelsen og afhænger af økonomien. 
Efterfølgende er det i et referat fra marts 2020 besluttet på bestyrelsesmøde at bestyrelsen også er 
indbefattet af denne regel.  

Langå civile Hundeførerforening 
Medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening 

 

Formand: Brigitta Golde, Vandmøllevej, 8920 Randers NV 
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Det bringes til afstemning, om dette også gælder bestyrelsen. 
Der blev stemt ja til afstemningen, således at bestyrelsen sidestilles med aktive trænere med 29 
stemmer for og 2 blanke. 

 
 

6. Valg af formand for to år 
Brigitta Golde kan genvælges 
Ingen modkandidater 
Brigitta blev genvalgt 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlem for to år 
Susanne Hvid kan genvælges 
Ingen modkandidater 
Susanne blev genvalgt 
 
Hans Kristian Kristensen modtager ikke genvalg 
Bestyrelsen foreslår Irma Pedersen  
Der var ingen modkandidater og Irma blev valgt ind i bestyrelsen 
 
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen:  

Bestyrelsen foreslår Karina Quick og Jane Aaquist – begge blev valgt. 
 

9. Valg til udvalg 
Konkurrenceudvalg – der er pt ikke noget konkurrenceudvalg – bestyrelsen ligger op til at man måske 
ikke nødvendigvis behøver at have en konkurrenceudvalg, men er man nogle stykker der ønsker at 
afholde en konkurrence er man velkommen til at tage kontakt til bestyrelsen, som ser meget velvilligt på 
det. Sådan har det også kørt i 2020, hvor IGP holdet har lavet prøver, mens flere fra det nordiske hold har 
lavet nordiske konkurrencer. 
Konkurrencedatoerne for 2021 i kredsen er fastlagt, men man er altid velkommen til at spørge, hvis man 
fik blod på tanden til afholdelse. 
 
Trænerudvalget – Alice Munch, Karsten Ebling og Inga Larsen - alle modtager genvalg og blev genvalgt 
med applaus 
 
Festudvalget – Helle Winther, Kirsten Kuhlmann og Karen Margrethe Balle – alle modtager genvalg og 
blev genvalgt med applaus 
 

10. Valg af 2 billagskontrollanter 
Kirsten Kuhlmann og Jens Olesen på valg – begge kan vælges og blev genvalgt med applaus. 

 
11. Valg af billagskontrollant-suppleant 

Karen Margrethe Balle –på valg og kan genvælges – genvalgt med applaus. 
 

12. Evt. 
Mona spørger til hvor man kan finde tidligere referater fra før 2019 
Susanne: pr. 1/1 2020 overgik vi til endnu en ny hjemmeside, og arbejdet med implementering af ny 
hjemmeside er en tidskrævende opgave og derfor blev det prioriteret ikke at ligge mere end referaterne 
fra 2019 og frem. Referater fra før 2019 findes i Susanne, Asbjørns og Irmas arkiv og er man interesseret 
kan disse altid sendes. 

 

Alice – på trænerudvalgets vegne vil hun gerne sige tak for godt samarbejde til henholdsvis trænerne og 
bestyrelsen. Trænerkabalen til 2021 er gået op. Kun Karina har valgt at holde pause, hvor Hanne har lovet 
at tage holdet indtil man finder en anden løsning. 



Inga – har vi en max kapacitet for indhold på vores hjemmeside ? 
Brigitta – nej der er intet max. 
 
Brigitta – Errindringspokaler står til afhentning – bliver normalt delt ud til klubfesten, men den blev jo 
som alle ved aflyst. 
 
Susanne – Zenia har spurgt ind til kurser – hvis man har en ide om et kursus, hvordan man så skal forholde 
sig. Bestyrelsen er meget åbne overfor ideer, så alle er velkomne med til at komme med ideer. 
 
En stor tak til Hans og Gitte som er udtrådt af bestyrelsen, efter dette års generalforsamling. 
 

 
Ref. Susanne 
 
 

 


