DCH Varde
Generalforsamling 2021
Tid: Tirsdag den 22. juni 2021 kl. 17.30
Sted: Klubhuset på Skadehøjvej 2C, Varde

Referat:
1. Valg af dirigent
Ditte Johnsen blev valgt. Ditte erklærede, at generalforsamlingen var lovligt
varslet.
2. Beretning ved foreningens formand
Se vedlagte. Formandens beretning blev godkendt.
3. Regnskabsaflæggelse ved foreningens kasserer
Kasseren gennemgik regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr for 2023
Bestyrelsens forslag: kr. 1.250,Bestyrelsens forslag på kr. 1.250,- blev godkendt.
5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
6. Valg af Formand/kasserer
På valg Formand Jakob Vestergaard
kasseren Jane Sørensen (er ikke på valg)
Jakob Vestergaard blev valgt.
7. Valg til bestyrelsen
På valg Heidi Østergaard.
Heidi Østergaard blev valgt.
8. Valg af suppleant til bestyrelsen
På valg Per Letting som 2. suppleant (modtager ikke genvalg)
Tina Antoft blev valgt som 2. suppleant.
9. Valg til bladudvalget
På valg Dorte Hembo
Dorte Hembo blev valgt.
10.Valg til aktivitetsudvalget
På valg Hanne Kristensen (modtager genvalg)
Hanne Kristensen blev valgt.

11.Valg til trænerudvalget
På valg Tina Nielsen
Tina Nielsen blev valgt.
12.Valg til agilityudvalget
På valg Lars Seligmann
Lars Seligmann blev valgt.
13.Valg til revisor
På valg Bodil Sørensen
Bodil Sørensen blev valgt.
14.Valg til revisorsuppleant
På valg Ditte Johnsen
Ditte Johnsen blev valgt.
Eventuelt
Fighterpokalen.
Fighterpokalen går til en som har brugt noget tid på at få holdene til at fungerer. Det er
Ditte Johnsen. I dette Corona-år har Ditte brugt rigtig meget tid på at få styr på holdene
og hele tiden lave ændringer i vores nye medlemsmodul.
Tak til Nelly
Nelly er stoppet i 2020 og Jakob takkede derfor Nelly, hun har altid været der i
klubhuset. Man kunne man altid komme ind til Nelly og snakke. Mange tak.
Tak til Kurt
Kurt er også stoppet i 2020. Kurt har siddet i bestyrelsen og været træner, han har lige
nu en meget dygtig hund, som han nok skal komme langt med. Tak til Kurt.

