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Sora Hundevenner's generalforsamling

Torsdag den 24. feb. 2011, Id. 19:00
iIdubhuset

Kisser Pyrmov vrelges. Det konstateres at generalforsamlingen er lovligt indkaldt
Valg af stemmetrellere: Anette Tlwgersen og Charlotte Persson
20 Stemmeberettiget

Af arrangementer fremhreves klubbens 20 ars jubilreum. Tak til dem der m0dte frem og gay
en hand. Der var ca 60 bes0gende over dagen. Borgmesteren var forbi med en lille gave.
Sommerfesten var rigtig god. Der blev spillet en slags fodbold og dyrket lidt sumobrydning,
synd for dem der ikke deltog.
Det har desvrerre ogsa vreret et ar med en rrekke kedelig ting: indbrud og hrervrerk, heldigvis
drekker forsikringen uden diskussion.
Kenneth takker pa klubbens vegne for trrenernes indsats. Nogen er under uddannelse og
nogen er ved at vrere frerdige. Per er nyuddannet i bade agility og lydighed. Henrik mangler
det sidste. Katja og Jette er godt i gang.
Der har vreret mange aflysninger pga afvejret. Der trenkes pt i alternative 10sninger, gerne
indend0rs.
Folk er generelt velvillige til at m0de op og hjrelpe til. Det eneste tidspunkt det kniber er i
forbinde1se med arbejdsweekenden.
Kenneth 0nsker tillykke med de mange flotte agility, rally og lydighedsresultater over aret.

Der er et underskud pa 10.000. Vresentligste arsag er nedgangen pa betalende medlemmer,
herunder ogsa forskydningen afbetalingen af arskontigentet.



Der er brugt penge pa nye rally skilte, ag-redskaber og deekning afk0kkenets underskud i
forbindelse med indbruddet.
El udgifteme er halveret og renteindteegten er ogsa gaet ned af

Ole m. Morgan sp0rger hvorfor ikke sidste ars drift er opgivet ved siden af dette ars resultat?
Bent svarer at det er der ikke tradition for, men at det kan overvejes

Folgende er pa valg
a. nrestformand

Neestformand Peter Petersen 0nsker ikke genvalg;
bestyre1sen foreslar Flemming Hansen. Valgt

Kasserer Bent Blom Larsen 0nsker ikke at fortseette;
Bestyrelsen foreslar Susanne Ekelund: valgt

Da Susanne Ekelund saledes forlader sin nuveerende plads i bestyrelsen, skal der
afholdes nyvalg af menigt bestyrelsesmedlem for 1 ar.
Bestyrelsen foreslar Heidi Nielsen: valgt

c. suppleanter
d.

Kristina Laugesen genopstiller og bestyrelsen fores1l'irPeter Petersen:
Kristina Laugesen veelges som f0rste suppleant og Peter Petersen som 2. suppleant



Birgit fremviser de pokaler for bedste AG- hold og SP-hold som klubben fik tildelt pa agility
aktivitetsm0det tidligere pa ugen.
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Kisser Pyrmov, dirigent


