
Generalforsamling hos Sorø hundevenner d. 16/2-10

Formanden bød velkommen.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Hans Erik Bonde som valgtes enstemmigt. Dirigenten startede med at 
konstaterer at generalforsamlingen var indvarslet i tide. 
Han foreslog Bent Blom Larsen og Thomas Boysen som stemmetællere, valgt enstemmigt.

2. Formandens beretning
Der har været en del aktivitet i 2009 bl.a:

Landsdelturnering i Høve/Dragsholm - Hvor vi nærmest sejlede hjem.
Besøg fra Ulvdalen - Hvor nogle få var heldige at komme med ud og køre
Landsdelsmesterskab i Sorø med fint frem møde
Arbejdsweekend i pergolaens tegn - Tak til alle der hjalp til
Hos Sorø kommune til "fortjenstmedaljer" - SHV var repræsenteret ved Flemming - der var 
blevet Dansk mester for Belgier - igen
Været vært for DogDancing konkurrence
Klubmesterskab med rigtig mange deltager, med god stemning
Uge 29 -> Jutlandia Cup - Klubben uddelte røde trøjer til alle klubbens deltager. Dagen efter 
stillede stort set alle i deres røde trøjer. Et event som blev bemærket!
Border Collie Dag
Sommerfest - med god mad, hygge og sang
Landsdelsturnering i september - med knap så mange deltager
Ekstraordinær generalforsamling d. 26/11-2010 - medførte at 3 af de ordinære medlemmer 
gik af - da betyrelsen kunne supplerer sig med suppleanter blev yderliger ekstraordinær 
generalforsamling ikke nødvendig. Dette var helt i orden med DGI.
Per & Henrik er tæt på at være færdig som trænere
Katja holder stadig lidt pause
Bent og Jette har sagt ja til at være aspiranter på henholdsvis agility og lydighed
Økonomien ser fin ud. Der er god nedgang i strømforbrug
Der har været forandringer i køkkenet - der er kommet nyt personale til, Kim og Pia

Kommende arrangementer:
Malerdag
Arbejdsdag
Sommerfest
20 års jubilæum

Formanden udtrykker sin tak til trænerne for en stærk indsats og lige så til den øvrige bestyrelse og 
Bent. Foruden revisorsuppleanten som trådte til med kort varsel
Formanden rettede en personlig tak til klubbens medlemmer for den megen støtte som han fik i den 
turbulente periode.
SPG:
Marianne spørger til lys: Vi håber stadig. Det burde komme med på et møde i februar. Lene Wagner 
fra Sorø kommune holder hånd i hanke med sagen.
Randi foreslår at man betaler inden start. Således at man kun får lov til at starte på hold mod at 
fremvise kvittering, også for at undgå træge betalerer. 
Kenneth: Der er flere planer i støbeskeen også simplificering.
Ingen yderligerebemærkninger.



Beretningen godkendes

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Henleder opmærksomheden på årsregnskabets overskud på trods af den store enkelt udgift til 
pergolaen

spg:
Jan Preisler spørger til Hund og Træning. Hund og Træning er et blad instruktører og bestyrelse får 
som inspirationskilde

Regnskabet godkendes.

4. Indkomne forslag.

vedtægtsændring således at alle fremover kommer til at betale årskontigent d. 1/1.
Dette gøres for simplificerer og gøre det nemmerer for kasseren.
Randi spg: hvad med dem der nu betaler skævt?
Steen forelår først fra 1/1-2011

Bestyrelsen summer kort:
årskontigentet betales differencieret frem til 1/1-2011
Bent foreslår betalingsfrist for nuværende medlemmer
Charlotte foreslår at kontakte medlemmerne for at rykke dem. Der svares at det har der ikke været 
tradition for.
Kenneth påpeger konsekvenser vedforkerte medlemsantal - dels i forhold til kontigent til DGI ( der 
betales pr. snude) og dels støttekroner fra kommunen.
Helle: sidder i Glumsø IF. Har droppet at løbe rundt med girokort - sender med succes også rykkere
Marianne: spørger ind til foreningsprogram - om mulighed for at sende mail med opkrævning.
Kenneth svarer ja på flere planer
Claus spørger angående ændring af paragraf 6 stk 1. Der rettes til

Følgende ordlyd sættes til afstemning:

Paragraf 6 KONTIGENT
Stk 1: Kontigent fastsættes, for det følgende år, hvert år på den ordinære generalforsamling
Stk 2: Kontigent betales forud for et år ad gangen med virkning fra 1. januar og opkræves 
medio december hvert år med betalingsfrist d. 31/1 efterfølgende år. 
Stk 3: Ved indmeldelse i klubben/foreningen efter den 30 juni betales nedsat årskontigent 
svarende til halv pris for årskontigent

Vedtages enstemmigt

5. Forhøjelse af kontigent pr. 1/1 - 2011

Bestyrelsen foreslår at forhøje kontigentet fra 150 kr til 200 kr årligt. 
Dette øges for at dække de øgede omkostninger ved forsendelse af girokort, således at det kan være 
omkostningsneutralt.
spg
Jan Preisler: Antallet af medlemmer ~ ca 87, mener ikke det er berettiget udfra klubbens formue.
Ina: Lyder godt - var på tide
Steen: dårlig ide i krisetid



Dorthe: Billigt i sammenligning med mange andre klubber.

Der stemmes: For: 24, Imod 7, en mangler

6. Valg

Nyvalg til alle poster som følge af ekstraordinær generalforsamling

a; Formand;  Bestyrelsen foreslår: Kenneth Sterup - uden modkandidat (2 år)
b; Næstformand; Bestyrelsen foreslår: Peter Petersen - uden modkandidat (1 år)
c; Kasserer: Bestyrelsen foreslår: Bent Blom Larsen - uden modkandidat (1 år)
d; Sekretær: Bestyrelsen foreslår: Charlotte Bøgvad - uden modkandidat (2 år)
e; menigt medlem: Bestyrelsen foreslår: Susanne Ekelund - uden modkandidat (2 år)
f; suppleanter

Kristina Laugesen - 24 stemmer, 1. suppleant (1 år)
Heidi Nielsen - 8 stemmer 2. suppleant ( 1år)

g; Kritisk revisor: Bestyrelsen foreslår: Flemming Hansen - uden modkandidat
h; Revisor suppleant Jan Preisler

Arrangmentsudvalg: Charlotte P. - Pia - Susanne og Marianne

7. Evt
Ina: 20 års jubilæumsdag m. åbent hus,morgenbrød, opvisning af aktiviteter -> gør det til en 
festdag. Inviterer andre til at deltage, gør det til en festdag. (14/6 var der stiftende 
generalforsamling)

Hanne: Webside forbedres. Den er umiddelbart lidt rodet. Kenneth opfordrer folk til at komme med 
kritik og kommentarer.

Der var ikke yderligere kommentarer og dirigenten hævede generalforsamlingen og takkede for god 
ro og orden

Dirigent Referent


