
DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING
Lindholm DcH, Gammel Hvorupvej 61, 9400 Nørresundby

Sekretær Martin Karlsen, e-mail: sekretaer@dch-lindholm.dk

DCH – Lindholm

Referat fra Generalforsamling
Onsdag den 23. januar 2019 kl. 19:00 i klubhuset.

Formand Tanya Bach Kjeldsen bød velkommen.

Pkt. 1 på dagsordenen: Valg af dirigent

Peder Søndergaard blev foreslået, og valgt, som ordstyrer og dirigent.

Peder konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt ifølge foreningens § 8.
Peder bad om generalforsamlingens accept af dagsorden fraveg i forhold til vedtægterne på 
rækkefølgen af punkt 4 fastsættelse af kontingent og punkt 5 indkomne forslag, samt at punkt 11
lød valg af 2 medlemmer til aktivitetsudvalget i stedet for 4.
Generalforsamlingen accepterede.
Indkaldelse til generalforsamlingen vedlagt som bilag.
Dagsorden vedlagt som bilag.

21 medlemmer var mødt op, alle med stemmeret.

Pkt. 2 på dagsordenen: Beretning ved foreningens formand

Tanya aflagde bestyrelsesberetning.
Beretningen er vedlagt som bilag.

Beretningen blev vedtaget.

Pkt. 3 på dagsordenen: Regnskabsaflæggelse ved foreningens kasserer.

Claus Topp aflagde regnskab for perioden 1/1-2018 til 31/12-2018 og bad forsamlingen notere 
sig, at det var med stolthed han kunne præsentere regnskabet.
Regnskabet er vedlagt som bilag.

Regnskabel blev vedtaget.
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Pkt. 4 på dagsordenen: Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog at kontingentet for 2020 skulle fastholdes på 1225 kr. dog med forbehold 
for stigninger til Kreds 1 og Landsforeningen.
Forslaget er vedlagt som bilag.

Forslaget blev vedtaget.

Pkt. 5 på dagsordenen: Indkomne forslag

Der var fremlagt nye vedtægter fra bestyrelsen.
Vedtægterne er obligatoriske ændringer fra DcH-Danmark, hvori bestyrelsen havde indarbejdet 
de lokale bestemmelser fra foreningens gamle vedtægter.
Hertil havde bestyrelsen tilføjet, at forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde
seneste 31/12 og ændret antallet af medlemmer i aktivitetsudvalget til 2.
Vedtægterne er vedlagt som bilag.

Der var indkommet forslag til de nye vedtægter §12.4 fra Peder Søndergaard.
Ændringsforslaget er vedlagt som bilag.

De lokale ændringer til vedtægterne samt ændringsforslag til §12.4 blev vedtaget.

Pkt. 6 på dagsordenen: Valg af formand/kasserer

Formanden er ikke på valg i dette år.

Der skulle vælges ny kasserer, da Claus Topp til den ekstraordinære generalforsamling kun blev 
valgt til posten for den resterende periode som den forrige kasserer forlod i utide.

Claus Topp genopstillede, og blev valgt.
Der var ikke andre kandidater.

Pkt 7. på dagsordenen: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Der skulle vælges 1 nyt bestyrelsesmedlem da de øvrige ikke er på valg i dette år.

Irene Lønvig - der efter Kasper fratrådte i august, overtog bestyrelsesposten – genopstillede, og 
blev valgt.
Der var ikke andre kandidater.

Pkt. 8 på dagsordenen: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog
1. Suppleant: Mette Frost
2. Suppleant: Jesper Michaelsen

Begge kandidater accepterede og blev valgt.
Der var ikke andre kandidater.

Pkt. 9 på dagsordenen: Valg af 2 revisorer

Knud Krebs modtog genvalg.
Kurt Bundgaard modtog genvalg.
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Pkt. 10 på dagsordenen: Valg af 1 revisorsuppleant

Niels Johansen genvalgt.

Pkt. 11 på dagsordenen: Valg af 2 medlemmer til aktivitetsudvalget

Bestyrelsen foreslog Irene Lønvig og Jesper Michaelsen, der begge accepterede og blev valgt.
Der var ikke andre kandidater.

Pkt. 12 på dagsordenen: Eventuelt
Frantz spurgte bestyrelsen om der snart kom datoer for arbejdsdage til anlægning af 
aktivitetsbane og køkkenombygning, så man kan sætte krydser i kalenderen.
Ulla glædede sig over interessen for disse projekter, som foreningen ikke kan udføre uden 
medlemmernes hjælp, og svarede datoer endnu ikke er kendte men at der snarest bliver meldt 
mere ud om projekterne.

Generalforsamlingens afslutning.

Peder Søndergaard erklærede generalforsamlingen for afsluttet, og på formandens vegne 
takkede for god ro og orden.
Derefter blev der serveret kaffe/øl/vand og dejlige franskbrødsmadder som Karna havde lavet.

DcH-Lindholm den 23/1-2019

Ordstyrer/dirigent Peder Søndergaard _______________________________

Formand Tanya Bach Kjeldsen _______________________________

Næstformand Martin Karlsen _______________________________

Kasserer Claus Topp _______________________________

Bestyrelsesmedlem Ulla Jensen _______________________________

Bestyrelsesmedlem Irene Lønvig _______________________________
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