Referat fra generalforsamling i Sakskøbing Hundeforening søndag den 1/3-15
1. Valg af dirigent
- Steffen blev valgt
2. Bestyrelsens beretning
- Formanden aflagde beretning.
o Der er gennemført 2 lydighedshold henover efteråret
o Vi fik 22 medlemmer
o Vi fik 2 sponsorater på hver 10.000 kr. fra Tuborgfondet og Nordeafonden, og Arkil har
sponsoreret materiale til udstyrstraileren.
o Vi har nu en fuld agilitybane dog uden mur. Der har været lagt rigtig mange timer i
banen men at vi har bygget den selv har sparet os en masse penge.
o Vores kamp med kommunen om en træningsplads er måske ved vejs ende. Vi er blevet
tilbudt at være Slemminge Gl. Skole. Dog holder Retriever Klubben allerede til derude,
men her i foråret er der ingen problemer, men til efteråret skal de bruge stedet
mandag og tirsdag, så der må vores træning omlægges. Vi har dog valgt at sige ja fordi
vi behøver et sted nu, så agilitytræningen kan komme i gang.
o Réne, Jimmi og Lykke har været til opstartsmøde i Vordingborg Kommune omkring Farø
Broløbet. Ved broløbet skal der bruges ca. 500 frivillige til diverse opgaver i løbet af
dagen. Vi har meldt ud at vi regner med at kunne stille med 15 personer + nogle
motorcykelister. Vi har slået os sammen med Sydfalster Agility Klub, som også mener
de kan stille med 15 personer. Vi skulle hører fra kommunen omkring dette ca. 1 april.
Formandens beretning er godkendt
3. Reviderede regnskab forlægges til godkendelse
- Regnskabet blev fremlagt og godkendt
4. Evt. indkomne forslag
- Ingen forslag indkommet
5. Valg til bestyrelsen 3 medlemmer på valg + 2 suppleanter
- Valgt er
Jimmi Bohn
Annelise Nielsen
Steffen Jørgensen
Jonna Bohn 1. suppleant
Joan Jacobsen 2. suppleant
6. Valg af revisor
- Flemming Jørgensen valgt
7. Eventuelt
- Medlemmerne ønsker gåture i weekender og helligdage. Det vil være ok med betaling for
dette.
- Vi har aftalt at afholde Storstrøms Cup med Bårse, da de kan stille med pladsen (hvilket vi ikke
kunne på det tidspunkt) og vi kan stille med planlægning og hjælpere. Den bliver afholdt den
20/9-15
- Pga. måden som kontingenter skal indberettes til kommunen på har vi ikke længere passive
medlemmer, men er der nogle som ønsker at give os et tilskud, bliver dette fremover
registreret som et sponsorat.

Tak for et godt møde

