REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TORSLUNDE-ISHØJ ROTTWEILERKLUB
SØNDAG DEN 11. MARTS 2018

Formand Vibeke Lund Jakobsen bød velkommen og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt
indkaldt.

1.
2.
3.
4.

Dirigent Tanja
Referent Vibeke
Stemmetællere Christina og Lisabeth.
Formandens beretning
Nye og gamle medlemmer bydes velkommen
Vi er optimistisk omkring vores nuværende hold.
Der har været et godt konstruktivt samarbejde i bestyrelsen, der har været mangle udfordringer i
2017.
Særligt tak til Lisa for at stille op for Ishøj gang på gang. Hun stiller altid op for klubben.
Tanja, Belinda og jeg har i efteråret gennemført Schæferhundeklubbens Instruktør uddannelse.
Det gav nye input, inspiration og en anden tilgangsvinkel til træningen.
Vi har afholdt flere kurser, bl.a.:
 Adfærds kursus med Henrik Neumann (lær at læse hund)
 Mads Orbe gruppe C (indblik i gr.c)
 Lenett`s lydighed (nye redskaber)
Super gode kurser, vi alle sammen har fået nogle gode værktøjer med hjem til vores hund og
træning.
Årets præsentationer af klubbens medlemmer i 2017.
 Mads og Kessler har deltaget ved flere udtagelser, et DM med en flot 5 plads og
debut på WM holdet – både for alle racer og Mallinois.
 Lenett med Joka har stillet til DM og WM med fine resultater.
 Belinda med Kikke har bestået en færdselsprøve og IPO 1.
Vi har forsøgt nye tiltag i 2017 med medlemsmøder. Der har været en god stemning på møderne og
vi har drøftet flere relevante emner.
Vi har forsøgt at inddraget medlemmerne i arbejdet og kommende ønsker for Ishøj.
Der har været tale om forskellige tiltag som hundens dag, kurser, udstilling og udtagelse. Emner der
skal arbejdes videre med.
Fremtidsplaner
Flere hænder i klubben. Godt socialt sammenhold.
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5. Kassernes beretning
Tanja fortæller omkring overdragelse af kasserer poster og arbejdsgangen i banken, det har været
en udfordring at få MobilePay op at køre.
Regnskabet gennemgås. Ingen bemærkninger. Godkendes af medlemmerne.
6. Indkommende forslag.
Tina spørger om vi kan tilmelde os Foderboksen, for at opnå en rabat. Vi vil undersøge
mulighederne.
7. Valg af bestyrelse
På valg var Vibeke og Belinda. Begge genopstiller.
Nye i bestyrelsen udover ovenstående og Tanja er følgende:
 Thomas Sinding
 Jytte Meier
Derud over:





Suplpeant Tina Oldshøj
Suppleant Lisa Voss
Revisor Flemming Grønborg
Revisor suppleant Elsebeth Jørgensen

8. Evt.
Lisbeth tilbyder hjælp til kommende arrangementer.
Formanden takker for et godt møde.

