DCH Brande afdeling indkaldelse til:
Ordinær Generalforsamling.
Lørdag d. 25. januar 2020 kl. 11.00 i klubhuset på Skærlund Skolevej
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2.

Formandens beretning

3.

Kasserens regnskabsaflæggelse.
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Fastsættelse af kontingent for 2021
a. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent
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Indkomne forslag
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Valg:
a. Valg af kasserer

På valg: Benny Jørgensen – modtager genvalg

b. Valg af bestyrelsesmedlem

På valg: Line Peerstrup Ahrendt – modtager
genvalg

c. Valg af bestyrelsesmedlem

På valg: Alice Brøcher – modtager ikke genvalg

d. Valg af 2 suppleanter:

På valg: Jette Nielsen – modtager genvalg
På valg: Nyvalg

e. Valg af revisor:
7.

Evt.

På valg. Hanne Jørgensen

Referat
Formanden bød velkommen. Der var 8 deltagere, alle stemmeberettiget.

1.

Valg af dirigent: Hanne Jørgensen blev valgt.

2.

Resume af Formandens beretning:
I 2019 har der været en medlemsfremgang til 51 medlemmer.
Vi havde en god arbejdsdag med 14 deltagere.
Konkurrencerne i maj og august gik godt med godt fremmøde.
Vi havde en annonce omkring åbent hus i Brande Bladet, hvilket dog ikke gav ikke
meget ift. nye medlemmer.
Vi har haft endnu et godt arrangement med Helle Troelsen, hvilket er en succes vi
gerne vil fortsætte i 2020.
To nye aspiranter er sendt afsted på trænerkursus.
Vi er påbegyndt aflukning af terrassen, så vi kan have sociale aktiviteter også i regn
og slud.
Formanden takkede trænerne for det gode arbejde, uden hvem der ikke ville være
nogen klub.
Formanden takkede også Alice Brøcher for at holde klubhuset rent og pænt.

Beretningen blev godkendt enstemmigt.

3.

Kasserens regnskabsaflæggelse.
Kasseren fremlagde regnskabet, som var meget lig regnskabet for året før. Likvid
beholdningen d. 31.12.2019 var 60.941kr. Dermed overskud på 4820kr.

Sponsorer: Moesgård hundepension 3000kr. og Jyske Sparekasse, Brande 1000kr.
Blåhøj El sponsorere hvert andet år, hvorfor deres sponsorat skal fornys i år. Hanne
Jørgensen foreslog den nye dyrehandler i Brande som sponsor, bod ifm.
arrangementer, og evt. foredrag, da det umiddelbart er nogle interessante ting hun

forhandler.

Der blev spurgt til reparation af undertag og taget på terrassen. Dette vil bestyrelsen
tage op.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget

4.

Fastsættelse af kontingent for 2021.
a. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent

Benny Jørgensen gjorde opmærksom på at 1% af kontingentet går til administration,
dvs. ca. 15-20kr pr medlem. Janni Vejlbjerg Jensen gjorde dertil opmærksom på, at
vores kontingent bestemt ikke er højt ift. andre mulighed
Hanne Jørgensen syntes at gradvis stigning er bedre end en pludselig stor stigning.
Generalforsamlingen foreslog som konklusion en stigning på 20kr på
træningskontingentet i 2021. Dette blev godkendt af generalforsamlingen.

5.

Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag

6.

Valg.
a. Valg af kasserer

På valg: Benny Jørgensen – genvalgt

b. Valg af bestyrelsesmedlem

På valg: Line Peerstrup Ahrendt – genvalgt

c. Valg af bestyrelsesmedlem

På valg: Jette Nielsen blev valgt

d. Valg af 2 suppleanter:

På valg: Janni Jensen blev valgt
På valg: Bent Jensen blev valgt

e. Valg af revisor:

7.

På valg. Hanne Jørgensen – genvalgt

Evt.
Alice Brøcher har overgivet køkkenkassen til Jette Nielsen.

Koden på låsen: Bestyrelsen har tidligere diskuteret, at koden til låsen på låge og

redskabsskur skulle ændres, og den nye kode skulle sendes ud til alle medlemmer.
Hanne Jørgensen foreslog at skrive til medlemmerne, at koden bliver lavet om, og at
man skal henvende sig til sin træner, hvis man ønsker adgang til banen udenfor
træningstiderne.

Vi siger alle tak til Alice Brøcher for arbejdet i bestyrelsen
Kreds 2 mangler værtsklubben til træneruddannelsen –DcH Brande kan desværre ikke
bidrage.

Første bestyrelsesmøde er fastsat til lørdag d. 29. februar kl. 11.30

