Gjøl, d. 10. oktober 2009

Referat af ordinær generalforsamling d. 22. februar 2017.
Med den traditionelle klokkeringning åbnede formand Tina Krüger mødet og bød alle velkommen til den
ordinære generalforsamling. Der var i alt 18 personer tilstede.
Herefter blev der taget fat på dagsordenen.
1. Valg af dirigent
Niels Vejstrup Hansen blev valgt.
Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og i h.t. de gældende
vedtægter.
2. Valg af stemmetællere
Peter Ravn og Flemming Jeppesen blev valgt.
3. Årsberetning 2016 v/formanden samt godkendelse
Tak for ordet!
Hermed beretning for 2016 på vegne af formand og bestyrelsen.
Konstituering / Bestyrelsen – Tina (formand), Helle Ravn (kasserer), Christina Nielsen
(sekretær), Nynne Erasmus (medlem), Dorthe Hyttel (suppleant).
Den 1. april 2017 fylder Nordjysk Hundetræning 8 år! Traditionen tro plejer vi jo at
sammenligne med foreningens alder med hundens alder/udvikling:
En hund i den alder har for længst været igennem de udfordrende faser som hvalpetiden,
pubertet og unghundealder. De seneste år har den været i voksenalderen, og den er nu en
uundværlig del af familien og hjemmet. Hund og familie er tæt knyttet til hinanden og har
deres egne vaner og ritualer, og nu er den så på vej ind i senioralderen! Måske er den helt så
fjollet og legesyg som tidligere, og behovet for aktivitet er dalende. Fysisk begynder alderen
måske at sætte sig præg. Det mærkes nok især på brugshunden/jagthunden, som ikke har
helt den samme udholdenhed som i sine unge dage, men som til gengæld har så meget
erfaring og rutine, at det ikke mærkes ret meget endnu. Lidt vemodigt måske, men den kan jo
sagtens have mange gode år endnu.
For lige at vende tilbage til Nordjysk Hundetræning…… en forening, som også er godt i gang
med voksenalderen – med den erfaring og rutine, der følger med. Om den så også bærer
præg af senioralder, må være op til andre at bedømme, men nu om dage er det jo ikke så
galt. Senioralderen er jo for manges vedkommende ”den 2. ungdom”, hvor man kaster sig ud i
nye aktiviteter og gør alt det, man ikke har haft tid og overskud til, mens man var på
arbejdsmarkedet, og sådan er det forhåbentlig også for Nordjysk Hundetræning. Selvom vi
efterhånden har godt styr på tingene, bør vi dog ikke gå i stå.
Vi ønsker fortsat at udvikle os og prøve nye tiltag, når idéer og muligheder kommer forbi. Og
nogle af dem må gerne udvikle sig til traditioner. Et godt eksempel herpå er
Spormesterskabet, som blev afviklet for første gang i oktober 2015 – med så stor succes, at
vi gentog succesen i oktober 2016 med deltagelse af 9 hunde. Tillykke til Gaia, som i flot stil
trak mor Dorte Franzen ud til sporslut og dermed sikrede sig vandrepokalen.
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En af vores gamle traditioner blev afviklet i april 2016 – nemlig Jagtmesterskabet, hvor 15
deltagere udstod prøvelserne i skoven bedømt af nogle helt urimelige dommere. Her løb Vaks
og far Orla Brinkmann afsted med vandrepokalen – Tillykke til dem.
En af vores andre traditioner ”Agility – Prøv selv” blev afviklet i september 2016. Her kunne
Agilityklubben endnu engang tilbyde introduktion til agility-træning og fortælle om den aktivitet,
som de dyrker intenst. Et super arrangement, som giver nogle af vores medlemmer inspiration
til at begynde at dyrke sporten.
En enkelt tradition har ikke været holdt i hævd i 2016 – nemlig Sommerfesten. Datoen var
sat til søndag d. 5. juni, og der kom desværre ikke nok tilmeldinger til, at vi kunne gennemføre
arrangementet. Det er altid svært med de datoer – selvom der var Grundlovsdag, Fars Dag og
Hjallerup Marked ude i ”den store verden”, så har vi tidligere oplevet, at det var uden
betydning. Denne gang gik den dog ikke, og vi har efterfølgende gjort os overvejelser om,
hvornår Sommerfesten fremover skal afvikles. Det er svært at få den passet ind i
forsommeren med kalenderens mange helligdage og træningspladsens mange reservationer
fra andre klubber. I 2017 vil vi derfor forsøge at afholde Sommerfesten i september – så må vi
se, om vi har bedre held med dét.
Det var lidt om aktiviteterne og arrangementerne i 2016. Aktivitetsudvalget har også været på
banen – det fortæller de om lidt senere. Men der har jo også været en masse……
TRÆNING
Igen i år har der været stort pres på BASIS-holdene. Det har været svært at følge med
efterspørgslen, men det er lykkedes. Også på øvrige hold har der været rift om pladserne,
men der er blevet plads til alle, om end nogle hold har været ret store. F.eks. har Jagt 2 haft
24 deltagere i forsommeren – det er mange, men det er gået fint takket være den enorme
rummelighed og hjælpsomhed, der er blandt kursisterne. Det er superdejligt, når det er sådan.
Antallet af holdkursister landede ved året slutning på 441. Til sammenligning blev 2015
opgjort til 460 holdkursister = en nedgang på 19. I den størrelsesorden giver det ikke
anledning til bekymring.
Den lille nedgang hænger meget godt sammen med antallet af…..
MEDLEMMER
Medlemstallet landede i 2016 på 240. Til sammenligning blev 2015 opgjort til 259 = en
nedgang på 19.
Trods den lille nedgang, så er vi jo stadig mange, og for at få det hele til at fungere, har vi
heldigvis en masse gode……
TILLIDSFOLK
I øjeblikket er vi 21 stk. (instruktører, udvalgsmedlemmer, WEB-master, vildtforvalter, revisor
osv.)
GODDAG til nye instruktører: Katrine Falck og Pia Lauesgaard.
EN GOD MIDDAG for tillidsfolk september 2016 – igen en succes!

Der er to ting, som har ligget Bestyrelsen meget på sinde i løbet af det forgangne år.
1. Som altid – ønsket om at være en FORENING FOR ALLE!
Vi ønsker at rumme både familie- og brugshunde, spritnye og garvede hundeejere, små og
store racer, osv. Osv. Det er ikke altid en nem balancegang, men vi håber, at man som
medlem oplever at være en del af et miljø med plads til alle, god stemning, læring og
åbenhed. Det er i hvert fald hensigten, og personligt kan jeg kun sige, at det er sådan, JEG
oplever det rundt omkring. Det er en fornøjelse at opleve folks samvær omkring hundene. Vi
vil meget gerne opfordre medlemmerne til at sige til det os, hvis man har noget på hjertet –
uanset om det er positivt eller negativt. Vi har måske ikke altid fingeren helt på pulsen, så sig
endelig til og giv os dermed muligheden for at ændre på tingene.
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2. Træningsarealer
Aalborg Kommune etablerer i det tidlige forår et nyt projekt – afgræsning af bjørneklo med
køer. Hele området indhegnes af elektrisk hegn – opdelt i 3 indhegninger. Der udsættes én
flok køer, som rokerer mellem de tre indhegninger med 3-4 ugers mellemrum. Vi er ret
bekymrede, da det begrænser vores træningsmuligheder væsentligt, og vi har allerede brugt
mange timer på at overveje og undersøge fremtidens muligheder. Indtil videre er det ikke
lykkedes at finde alternative arealer, men sidste nyt i sagen er, at kommunen nu er i gang
med undersøge, om de kan hjælpe os. Vi må vente og se, hvad der kommer ud af det.
Vi vil dog fortsat være medlem af Fællesklubben, så vi også fremover har mulighed for at
benytte klubhuset.
Konkrete planer for 2017 er p.t.:
Jagtmesterskab 2017 – afholdes lørdag d. 25. marts
Sommerfest 201 – afholdes i september
Agility – prøv selv – afholdes i september
Spormesterskab 2017 – afholdes i oktober
Sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Et af bestyrelsens medlemmer fratræder lige om lidt i f.m. med valghandlingen:
TAK TIL CHRISTINA NIELSEN for hendes mangeårige virke i Bestyrelsen!
Hun forsvinder dog ikke helt, da hun fortsætter i Aktivitetsudvalget.
Årsberetningen blev herefter godkendt.
4. Årsberetning 2016 fra Aktivitetsudvalget v/Dorte Franzen
Aktivitetsudvalget har i 2016 bestået af Hanne Helligsø, Dorte Franzen og Christina Nielsen,
som er repræsentant fra Bestyrelsen.
Vi har haft flg. arrangementer i 2016:
2 stk. arrangement hos VANDHUNDEN i Mou (hundesvømning)
Hhv. et i foråret og et i efteråret. Begge arrangementer har som altid været en stor succes
med glade hunde og ejere. Hundesvømning er en aktivitet, som igen og igen efterspørges, og
vi laver et arrangement igen i april 2017.
Introduktion til Rally
Arrangementet blev opslået i både forår og efterår, men desværre var der begge gange ikke
nok tilmeldinger til, at vi kunne gennemføre.
Gåture – Drastrup Skov + Den Jyske Skovhave
Gåturene arrangeres som ture uden forhåndstilmelding – man kan blot møde op, hvis man vil
med. Der har været fin opbakning til turene med 5-7 deltagere, og det har været nogle
hyggelige ture.
Vi er allerede i fuld gang med planlægge aktiviteter i 2017:
- Foredrag ”Hundens røgt og pleje” v/Nynne Erasmus / sidst i marts
- Hundesvømning hos VANDHUNDEN / i april
Vel mødt til vores arrangementer!
5. Årsregnskab 2016 v/kassereren samt godkendelse
Kasserer Helle Ravn fremlagde det reviderede regnskab
for 2016, hvor hun gennemgik de enkelte poster med en kort forklaring.
Resultatet for 2016 blev alt i alt + 3.809,76 kr.
Der var ingen kommentarer til regnskab 2016, og det blev derefter godkendt.
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6. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
7. Budget 2017 v/kassereren samt godkendelse
Kasserer Helle Ravn fremlagde budget 2017 med en kort gennemgang af de enkelte poster.
Der budgetteres med et overskud på 2.550,00 kr.
Budgettet blev godkendt.
8. Valg til bestyrelse og revisor
Valg til bestyrelsen – ordinære medlemmer:
På valg var Tina Krüger, som genopstillede og blev valgt.
På valg var Christina Nielsen, som ikke genopstillede. Dorthe Hyttel blev foreslået og valgt.
Valg til bestyrelsen – suppleant:
På valg var Dorthe Hyttel, som ikke genopstillede, da hun var opstillet som ordinært medlem.
Helen Daarbak blev foreslået og valgt.
Valg til revision - revisorsuppleant:
På valg var Tove Thomsen, som genopstillede og blev valgt.
9. Evt.
Problemerne omkring træningsarealerne (afgræsning af køer) blev drøftet, og der kom et par
forslag til mulige alternative træningsarealer. Bestyrelsen arbejder videre med mulighederne.
Hermed kunne dirigenten konstatere, at dagsordenen var gennemgået og takkede forsamlingen for god ro
og orden. Han gav dermed ordet til formanden.
Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde samt forsamlingen for deres deltagelse.
Herefter var der - som det sig hør og bør - ”en bid brød”.
Referent: Tina Krüger
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