Schæferhundeklubben
Kreds 7 - Kalundborg

Referat fra Generalforsamling
den 13. januar 2019 kl. 13.00 i klubhuset
24 fremmødte heraf 23 med stemmeret

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Allan Florin blev valgt som dirigent, og kunne konstatere, at indkaldelsen var lovlig og rettidigt
varslet.
2. Valg af 2 stemmetællere
Helle Beyer og Bettina Johansen blev valgt.
3. Valg af referent
Jeanne Rothman blev valgt.
4. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
Formanden starter sin beretning med at ønske tillykke til to medlemmer, der har været medlem af
hovedklubben i 10 år. Karin Klausen og Bettina Johansen får hver en jubilæumsnål og et diplom.
Formanden gennemgik derefter de aktiviteter der har været gennemført i 2018, samt de planlagte
aktiviteter for 2019.
2018 har igen været et godt år for kredsen - 125 har igennem året betalt kontingent til enten
lydighed, spor, rally eller selvtræning.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
5. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om
ansvarsfrihed
Kasseren fremlagde det reviderede regnskab.
Der blev stillet spørgsmål fra Finn Nefling, om hvad “Andet” under udgifter dækker over.
Kassereren kunne oplyse, at det bla. dækker over udgifter til repræsentantskabsmøde og andre
møder i hovedklubben, forplejning i forbindelse med interne møder, arbejdsdage, MobilePay samt
julegave til alle trænerne.
Per Grejø: Vil gerne vide hvilke udgifter vi har til MobilPay
Niels Johansen oplyser: At der er en udgift på kr. 0,75 pr. transaktion samt et oprettelses gebyr på
kr. 1.000,-. For at dække dette, har bestyrelsen valgt at lave en lille prisstigning på øl og vand.
Regnskabet blev omdelt på generalforsamlingen, gennemgået, godkendt, og der blev meddelt
ansvarsfrihed.
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6. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen – på valg er:
a. Formand: Niels Johansen (modtager genvalg)
Niels Johansen blev genvalgt.
b. Bestyrelsesmedlem: Michael Beyer (modtager genvalg)
Michael Beyer blev genvalgt.
c. 2 suppleanter: Andreas Fischer (modtager ikke genvalg)
og Sanne Carlsen (modtager genvalg)
Bestyrelsen foreslår Kenneth Brix
Kenneth Brix blev valgt som 1. suppleant.
Sanne Carlsen blev valgt som 2. suppleant.
d. Revisor: Bettina Johansen (modtager genvalg)
Bettina Johansen blev genvalgt.
e. Revisorsuppleant: Helle Beyer (modtager genvalg)
Helle Beyer blev genvalgt.
f. Valg af 2 repræsentanter til Schæferhundeklubbens repræsentantskabsmøde
Bestyrelsen foreslår: Jeanne Rothman og Niels Johansen
Jeanne Rothman og Niels Johansen blev valgt
8. Eventuelt
Henning Grønkjær: Er lidt utilfreds med prisstigningen på øl og syntes bestyrelsen skal revurdere
prisstigningen.

Dirigenten takker for god ro og orden.
Generalforsamlingen slutter kl. 13.25.

Side 2 af 2
Schæferhundeklubben Kreds 7 Kalundborg - Arnakkevej 12B, Kaldred - 4593 Eskebjerg – www.kreds7.dk

