
 

 

REFERAT TIL BEAGLEKUBBENS GENERALFORSAMLING D 9. MAJ 2015 
I RY , THORSVEJ 32, 8680 RY 
 
1: valg af dirigent:  

2: valg af stemmetæller 

3:  formanden aflægger beretning, herunder meddelse om bestyrelsesvalgets resultat. 

4: valg af evt. manglende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

5: kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, og der kan gives  

 decharge til bestyrelsen. 
6: valg af 2 revisorer samt 2 suppleanter. 
7: behandling af indkommende forslag. 

8: bestyrelsen fremlægger forslag til budget, kontigent samt arbejdsplan. 

9: eventuelt. 
 
 

formanden byder velkommen til alle opmødte medlemmer, stor tilslutning. 

 
1: valg af dirigent:  
 
 Jan Anderschou, Email:  boxer@anderschou.dk 
 uddannet dirigent i DKK og har boxer. 
 
 indkaldelsen er rettidig, hermed lovlig varslet.  
 nogen indvendinger mod en ikke-stemmeberettet til stede? ingen er imod. 
 

2: valg af stemmetæller: 

  

 stine christensen samt karin larsen er stemmetællere.  

 21 stemmeberettet. 
 
3: formandens beretning 
 

 der er udsendt en beretning, som alle medlemmer har fået via mail og der kan stilles  

 spørgsmål. Ingen spørgsmål. Hermed godkendt. 

 
4: Valg af bestyrelsensmedlemmer samt suppleanter: 
 
 
 ingen valg, da lone hansen  og marie louise nielsen genopstiller og der er ingen kandidater. 
 hermed genvalgt. 
 

 suppleanter: helle S.  jurgensen , louise nørgaard, toke larsen, nicole natascha Szech  

          ( 10 stemmer)  
 her stemmes og valget blev: 
 
 1. suppleant:   helle med 19 stemmer 
 2. suppleant:  louise med 14 stemmer 
 3. suppleant:   toke med 12 stemmer  
 
 
4: regnskab: 
 



 

 

 kassereren har sendt regnskab rundt til alle.  
 

 kørsel er høj pga 3 jyder i bestyrelsen, så der køres mere. 

 opdrætsseminar, regions og udvalg og uddannelse er delt op. 

 

 ingen spørgsmål, hermed godkendt. 

 
6: valg af 2 revisorer 
  
 Toke Larsen og jens vegger jensen. de er hermed valgt. 
 
 2 suppleanter: 
  
 michael johannesen og kirsten dahlkilde. de er hermed valgt. 
 
7: indkommende forslag 
 
 ingen forslag. 
 
8: bestyrelsen: 
 

 uændret kontigent 

 samme aktivitets niveau 

 opdaterering af håndbog 

 fastholdelse af medlemmer  øget fokus op racens sundhed 

 fokus på brug af klubbens midler. 

 

 budget: Marie louise fortæller at vi har budgetteret med et underskud til screening af 

sygdomme samt lidelser for 2016. stabilt medlemskontigent, så dette forventes uændret. hermed 

godkendt. 
 

9: jens vegger jensen vil gerne forslå at man vender tilbage med at holde generalforsamlingen 

i forbindelse med udstilling, så der kommer flere til generalforsamlingen. Bestyrelsen har haft det 

oppe og vende, men dette har ikke været muligt grundet manglende udstilling i maj. Vi arbejder på 
sagen. 
 
Dirigenten takker for god ro og orden :-) 
 
formanden giver dirigenten en erkendelighed i form af 4 flasker vin. 
 
Dirigenten: studeret klubbens regler og love, ros for tiltalende klub og havde helt lyst til at melde 

sig ind i vores gode klub. vi skal fortsætte det gode arbejde. 

 
 
Som dirigent 
 
 
Jan Anderschou 
 



 

 

 
 
 


