Referat for generalforsamling i Sakskøbing Hundeforening søndag den 28/2-16 kl.
14.00, Saxenhus, Juniorsgade 35, Sakskøbing
1. Valg af dirigent
- Steffen valgt
2. Bestyrelsens beretning
2015 var året hvor vi fik fast træningsplads i Slemming
Vi har hegnet pladsen ind, og renoveret redskabsrummet og terrasse, og nu også kaffestuen
Vi har været på charmetur på Dølle (og skal deltage igen i år)
Vi har været hjælpere ved Farø Broløb, sammen med Sydfalster Agility Klub
Vi har været hjælpere ved Superbrugsens tankanlæg og vi serverede kaffe og kage i butikken
Vi havde hyggeafslutning i oktober – det var en dejlig dag
Vi har afholdt Storstrøms cup sammen med Bårse – delte meninger om det var en succes,
men det synes vi
Lydighed:
Første gang vi havde hvalpehold – 4 tilmeldte, kun 3 mødte op (til sidste kun 2)
Forår havde vi begynder og øvet, men med kun 6 tilmeldte på begynder (4 deltog), og 3 på
øvet blev der i 2. Forårshold og efteråret kun oprettet et hold (her var der 5 tilmeldte, og alle
mødte op)
Agility:
Hyggehold – 3 deltagere men de er meget loyale
Præagility – 2 deltagere
Begynder – Flere forår end efterår (4 forår, 2 efterår)
Konkurrence – stabilt
I alt har vi haft 24 medlemmer i 2015
-

Beretning forelagt, og beretningen er godkendt

3. Reviderede regnskab forlægges til godkendelse
- Set og godkendt
4. Evt. indkomne forslag – ingen indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen 2 medlemmer på valg + 2 suppleanter
- På valg er
Lykke Due Bohn (ønsker genvalg) - valgt
René Mønbo (ønsker genvalg) - valgt
Suppleant Jonna Bohn (ønsker genvalg) - valgt
Suppleant Joan Jakobsen (ønsker genvalg) – valgt
6. Valg af revisor
- På valg er
Flemming Jørgensen (ønsker genvalg) – valgt
Revisor suppleant – Maja Nielsen er valgt

7. Eventuelt
Der blev talt om hvad vi kunne gøre for at blive mere kendte, og hvad medlemmerne havde af
ønsker til anden træning/aktivitet
-

Lørdag den 2/4 kl. 14.00 til 16.00 – agility opvisning kl. 14.00 til 15, og kl. 15.00 introduktion og
tilmelding, inden da skal vi have annonce i avisen
Vi skal til Dølle og vise os frem - og vil gerne have folk med
Vi skal bruge hjælpere til cuppen
Kurser - sensitiv hunde, adfærd
Rally træning ønskes
Spordage – ved Lykke
Gåtur i byen/skoven

