Referat fra Ordinær generalforsamling 2019
I Nordjysk Hundetræning
Tirsdag d. 26/2 2019. kl. 19.00 i klubhuset på Voerbjergvej.
Der var 17 fremmødte til generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent.
Holger vælges til dirigent. Der konstateres at general forsamlingen er varslet i tide
2. Valg af stemmetællere.
Erik og Flemming valgt til stemmetællere.
3. Årsberetning 2018 ved formanden, samt godkendelse.
Årsberetning 2018
Aflagt på generalforsamling d. 26.02.19
Tak for ordet!
Hermed beretning for 2018 på vegne af formand og bestyrelsen.
Konstituering / Bestyrelsen – Tina (formand), Henriette Skat Nedergaard (kasserer), Helen Daarbak
(medlem), Dorthe Hyttel (sekretær), Nynne Erasmus (suppleant).
Den 1. april 2018 fyldte Nordjysk Hundetræning 9 år! Foreningen er dermed ved at have nogle år på
bagen, og det afspejler sig i vores aktiviteter og strukturer. Mange aktiviteter er med tiden blevet
traditioner, som afvikles år efter år.
TRÆNINGSTILBUD
Træningstilbudene har i 2018 været nogenlunde de samme som de foregående år. Der har som
sædvanlig været stor søgning til BASIS-holdene. Vi har stadig mange, som ikke fortsætter træningen
udover BASIS 1, men vi har set en lille stigning i antallet af ”fortsættere”, og det er glædeligt. I
perioder har BASIS 2 faktisk været dobbelthold, fordi der har været så mange tilmeldte.
Alligevel er der i år samlet set sket et lille fald i antallet af holdkursister. Dette skyldes flere faktorer –
bl.a. har Jagt 1 og Jagt 2 været mindre hold end tidligere. Om det er instruktørens ”fortjeneste”, er vi
ikke færdige med at analysere på endnu, så indtil videre tilskrives det almindelig og tilfældig
udvikling.
En anden faktor har været, at vi har måtte undvære et Aktivitetshold, da instruktøren holder
barselsorlov. Det er uvist, hvornår hun vender tilbage, og vi har derfor kigget os omkring for at finde
en instruktør. Vi har nu Birgitte i oplæringsforløb. Vi håber, at hun finder sig godt tilrette hos os, og
så må vi se, hvor hun lander henne, når hun er klar til at tage hold.

Også i 2018 har vi haft rigtig mange førstegangs-hundeejere. Det kræver måske nok lidt ekstra
instruktion og indsats fra instruktørens side, men det er til gengæld ofte så meget mere
meningsfuldt at give disse nybagte hundeejere en god start med deres nye familiemedlem.
TØRRE TAL
Antallet er holdkursister er i 2018 opgjort til 398. Til sammenligning kan nævnes, at tallet for 2017
var 427 – altså en nedgang på 29 svarende til 6,8 %. Dette giver dog ikke anledning til den store
bekymring, men det er klart, at det påvirker regnskabet en smule, hvilket vil fremgå af kassererens
fremlæggelse senere. Færre kursister betyder selvsagt færre indtægter, men til gengæld også færre
omkostninger, så alt i alt giver det samme resultat på bundlinien.
ØVRIGE AKTIVITETER
Foruden træningen afvikler foreningen også forskellige arrangementer. Nogle af disse afvikles af
Aktivitetsudvalget, som senere vil afholde deres beretning. Andre arrangementer afvikles af
Bestyrelsen.
Jagtmesterskab 2018 i foråret måtte desværre aflyses p.g.a. for få tilmeldinger. Åbenbart havde vi
ramt en uheldig dato. Flere meddelte, at de gerne ville deltage, men ikke kunne den pågældende
dag. Ærgerligt, men jo altså den slags, der kan ske.
I oktober afviklede vi traditionen tro ”Agility – Prøv selv”. Et samarbejde med Agility-klubben, hvor
vores medlemmer har mulighed for at snuse til agility-træning og se, om det er noget for dem.
Denne gang med 8 deltagende hunde af forskellig race og alder. Om det rent faktisk bliver deres
kommende interesse, ved man jo ikke, men samarbejdet giver i hvert fald mulighed for, at netop
disse hunde får et aktivt liv sammen med deres ejere.
Oktober var også tiden for afvikling af vores 3. Spormesterskab. Spormesterskabet blev aflyst i 2017
p.g.a. for få tilmeldinger, men denne gang var der nok deltagere til at kunne afvikle det for 3. gang.
Syv hunde kæmpede ihærdigt på sporene, men Alfred førte Christine Sudergaard mest sikkert og
stabilt ud til sporslut og vandt dermed vandrepokalen. Tillykke til dem.
FACEBOOK
Vi vil lige minde om vores Facebook-side, som blev oprettet for et års tid siden. Der er ikke sket
alverden på siden, men vi håber, at foreningens medlemmer vil bidrage med fotos, kommentarer,
fortællinger og andet på siden!
TILLIDSFOLK
I øjeblikket er vi 19 stk. (instruktører, udvalgsmedlemmer, WEB-master, vildtforvalter, revisor osv.).
1.000 tak til jer alle for jeres kæmpe indsats i 2018!

Ved valghandlingen lige om lidt fratræder Nynne, som har fungeret som suppleant i bestyrelsen.
Nynne har tidligere også været instruktør på Aktivitetsholdet med stor succes. Hun har dog fremover
andre aktiviteter, som vil lægge beslag på hendes tid, så vi takker for hendes indsats i foreningen.
Også dette år har vi forkælet tillidsfolkene med EN GOD MIDDAG – denne gang på Tylstrup Kro. Det
var en superhyggelig aften med dejlig mad og godt selskab – en rigtig dejlig tradition, som vist er
kommet for at blive.
Lige lidt om Bestyrelsens foreliggende opgaver i det nye år, som vi har taget fat på:
Nordjysk Hundetræning fylder 10 år d. 1. april 2019. Det bør jo nok fejres på en eller anden vis, og vi
er i fuld gang med idéer og planer i den henseende. I vil høre nærmere, når vi har mere konkrete
planer.
Øvrige planlagte aktiviteter er p.t.:
Jagtmesterskab 2019 – afholdes lørdag d. 30. marts
Hundesvømning afholdes lørdag d. 30. marts
Årsberetning godkendt.
God snak om hvordan vi får basis 1 til at fortsætte på basis 2.
4. Årsberetning 2018 fra aktivitetsudvalg.
Fremlægning ved Dorte Frandsen.
Der har været en svømmedag og en skovtur i 2018.
Aktivitetsudvalget vil prøve at være mere aktive i 2019.
5. Årsregnskab 2018 ved kassereren, samt godkendelse.
Fremlagt og godkendt.
6. Indkomne forslag.
Der er ingen indkomne forslag.
7. Budget 2019 ved kassereren, samt godkendelse.
Budget fremlagt og godkendt.
8. Valg til bestyrelse og revision.
Dorthe og Tina genvælges til bestyrelsen.
Dorte Frandsen valgt til suppleant til best.
Tove valgt til revisor suppleant.
9.

Evt.
Intet.
Ref. Dorthe Hyttel

