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Så kom 2018 lige pludselig dumpende, juleferien er forbi og de første træningsdage i
mudder og tåge, så lidt sol og derefter frost,
sne og blæst. Vi har haft det hele.
Med marts, den første forårsmåned, kommer
generalforsamlingen med opsamling på 2017,
snak om økonomi, valg af nye bestyrelsesmedlemmer og ikke mindst hyggeligt samvær
og lidt godt at spise.
I dette nummer af ePOTEN er en opsummering
af generalforsamlingen og hvad der ellers
skete d. 4. marts i klubhuset.

Generalforsamling
Til stede: 20 medlemmer
Dagsorden:
1

Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Wagn Johansen, som takkede for valget.

2

Formandens beretning:

Formandindens årsberetning for 2017
Så er der gået endnu et år, og vi er allerede i fuld gang med både rally, hvalpe og
lydighedsholdene.
Medlemstal for 2017 og 2018:
2017
Aktive medlemmer
42
Familie medlemmer
6
Passive medlemmer
3
Æresmedlemmer
4
Fortsættere
8
Aspiranter/medlemmer en del af året
7
Hvalpe
51

2018
40
6
1
4
29

Århus Hundeførerforening, Skejbyvej 450, 8240 Risskov, www.aarhus-hunde.dk

10-2018 side 2

Formandindens årsberetning fortsat…
Klubbens hvalpehold er stadigvæk en stor succes.
I 2017 var der 51 hvalpe, fordelt på 4 hold, og i sidste måned startede 2 store hold hvalpe og
unghunde på i alt 29.
I 2017 blev der afholdt 3 konkurrencer i lydighed, der deltog i alt 24 hunde mod 32 hunde i
2016.
I 2017 blev der blev afholdt 2 rally prøver, med i alt 12 deltagende hunde, mod 18 hunde i
2016.
Jeg syntes, som altid, at det vil være rigtig dejligt, om flere har lyst og mulighed for at deltage
på vores 3 årlige konkurrencedage. Det er altid nogle sjove dage, som bliver afholdt i rigtig
ÅHF ånd, og alle lærer som regel et eller andet.
Vi har flere medlemmer på både LP- og Rally-siden, der drager rundt i landet og deltager på
officielle prøver.
I 2017 blev der igen høstet fornemme titler af foreningens medlemmer, og ÅHF havde 2
repræsentanter til Rally DM i Odense.
Gurli Overgaard’s Cavalier King Charles Spaniel Frida, og Ingelise Koed’s Curly Coated
Retriever Gatling blev begge Rally champions i 2017.
Janne Hjort’s Curly Cottage Loa blev i 2017 både rally øvet mester og dansk rally lydigheds
champion.
Kæmpe stort tillykke fra ÅHF til jeg alle 3.
Medlemsmødet blev som vanligt afholdt i september, med en livlig debat om foreningens
fremtid. Samtidig reklamerede webmaster Søren for ÅHF’s nyhedsbrev, som man selv kan gå
ind og tilmelde sig via hjemmesiden.
Inge Lise Johansen tilbød igen i år at afholde generalprøve for de hundeførere i klasse 1, som
gerne vil til lydighedsprøve i ÅHF.
Arbejdsdagen blev også afholdt i september. De flittige medlemmer der mødte frem, hyggede
sig med at beskære, gøre rent i klubhuset samt vaske flagstængerne.
Klubben er altid vært ved en dejlig frokost og hyggeligt samvær denne dag. Jeg vil her gerne
opfordre alle til at komme og give en hånd med på arbejdsdagen i år, det er lørdag den 15.
september. Der vil ligesom tidligere år blive ophængt sedler i klubhuset hvor man er mere end
velkommen til at skrive sig på.
På bestyrelsens vegne skal der slutteligt lyde et kæmpestort TAK til alle, der gør en frivillig
indsats for klubben, det vil ikke være muligt at drive en så velfungerende forening som ÅHF
uden jer. Ingen nævnt ingen glemt.
Også en stor tak til vores medlemmer for at fastholde det gode sociale liv samt en god tone
hundeførerne imellem.
På bestyrelsens vegne
Dorthe Eriksen
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3

Kassereren redegør for regnskabet:
Kassereren fremlægger regnskabet.
Understreger, at faldet i indtægter skyldes fald
i medlemstal. Startgebyr til konkurrencer er
ligeledes faldet, da der ikke er så mange, der
har stillet op til klubbens konkurrencer.
Indtægter i klubhuset er faldet, også på grund af
det faldende medlemstal, men også fordi folk
ikke har kontanter med mere. Vi har derfor
besluttet, at man fremover kan betale via Mobile pay - se under eventuelt.
Udgifter til instruktøruddannelse er steget fra 2016 - 2017, da der i 2016 aldrig kom en
regning fra underviseren. Festtilskud er faldet en del, da vi i 2016 havde 40-års jubilæumsfest.
Kørselsgodtgørelse er faldet, da der ikke har været så mange hold på grund af medlemstallet,
og der derfor ikke har været brug for så mange instruktører til at tage holdene. Andre udsving i
beløb skyldes, at der ikke har været behov for at supplere præmier, kontorudstyr osv.
Indestående i banken er faldet lidt, dette skyldes bl.a. udgifter til klubtøj, regningen forfaldt lige
før nytår.
Budgettet kalkulerer med et underskud på 18.450 kr, men bestyrelsen forventer ikke, det bliver
helt så stort.

4

Fastlæggelse af kontingent for 2019:
Kontingentet forbliver uændret.

5

Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Dorthe Eriksen (ønsker ikke genvalg), Bodil Sønderholm (ønsker ikke genvalg) og Lars Thomsen (modtager genvalg).
Opstillede: Lars Thomsen, Katrine Ataman, Birgitte Venning Hansen og Tom Mortensen. Valgt
til bestyrelsen: Lars Thomsen, Katrine Ataman og Tom Mortensen

6

Valg af bestyrelsessuppleant:
Valgt som suppleant: Birgitte Venning Hansen

7

Valg af revisor: på valg er Tina Boisen:
Tina Boisen er genvalgt

8

Valg af revisorsuppleant:
Birgitte Bugge er genvalgt.

9

Indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår, at kursisterne på hvalpeholdet bliver medlemmer i klubben.
Man skal fortsat betale samme beløb som tidligere, men halvdelen af beløbet regnes som
betaling for hvalpekurset og anden halvdel er kontingent til foreningen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
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Eventuelt:
Søren: Hjemmesiden: “ePoten” erstatter det gamle blad “Poten”. Derfor skulle alt, der tidligere er
blevet trykt i “Poten”, også gerne fremgå af “ePoten”. Her kan man finde kalender, resultater og
billeder fra konkurrencer, informationer om træning, kontaktinformationer til træningledere for
lydighed, rally og hvalpehold osv. Man kan også tilmelde sig nyhedsbrevet her. Der er ligeledes
en lukket sektion, kun for medlemmer, hvor man skal logge på med brugernavn og password.
Her kan man finde informationer om instruktører og bestyrelsen. Der er flere, der giver udtryk for,
at de savner “Poten” i papirform.
Bettina: Til medlemsmødet blev der spurgt til om, der kunne oprettes et hold for børn og hund. Er
der sket noget i den forbindelse? Forslaget strandede på, at hvis der er mindreårige på et hold,
så skal der indhentes børneattester på instruktørerne, ligeledes er der ikke instruktører til at tage
et sådant hold. Bestyrelsen tager det op på næste møde.
Dorte: Bestyrelsen har besluttet at udnævne Inge Lise Johansen til æresmedlem. Inge Lise har
været med siden klubbens begyndelse, og vi sætter stor pris på hendes virke og håber på at få
glæde af det i mange år frem.
Wagn: Der ligger ofte “lorteposer” på banerne efter
træning. Opfordring til, at instruktørerne gør
medlemmerne opmærksomme på, at de skal huske
at smide poserne i skraldespanden eller i stedet
bruge skovlene.
Det er ofte, at springbrætterne bliver samlet tre og
tre på banerne og brædderne fra dem bliver smidt
på jorden. Alle opfordres til, hvis de ser, hvem det er,
at bede vedkommende om at sætte springbrætterne
på plads og rydde op efter sig.
Det er også sket, at en hundefører (ikke et medlem
af klubben) har børstet sin hund på banen og har
ladet pelstotter blive liggende. Wagn har kontaktet
vedkommende og bedt hende rydde op efter sig.
Lenette gør opmærksom på, at det kan være
skadeligt for fugle at samle pels til redefor,
derfor er det vigtigt, at man rydder op efter børstning af sin hund.
Jens har endnu en gang monteret en slange på hanen ved vandværket. Den er ofte blevet revet
af. Der er nu blevet monteret en bom ved nedkørslen, så man ikke længere kan komme ned og
parkere sin bil der. Det har haft den effekt, at slangen er blevet siddende. Derfor har det muligvis
været bilvaskere, der har fjernet den.
Opfordring til at “ePoten” bliver printet ud og hængt op.
Lona: Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer, Dorte og Bodil.
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Afslutningsvis råbes der 3 x hurra og vov for foreningen, og
Wagn erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Herefter
var der almindelig hygge og pålægskagemand.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen:

Formand: Mogens Johansen
Næstformand: Lona Pedersen
Kasserer: Tom Mortensen
Sekretær: Lene Johansen
Menige medlemmer: Lars Thomsen, Katrine Ataman, Søren Skov
Suppleant: Birgitte Venning Hansen
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Reonskab 2017
2017

2016

35.700
6.300
600
3.600
48.450
4.725
-7.623
9L.752

42.750
7.350
1.400
s.375
53.675
3.400
-8.252
105.698

1.800
2.550

2.500
4.318

4.350

-1.629
5.189

96.102

110.887

Klubhus

8.211

Moder m.v.
Instruktgruddannelse
Preemier
Telefon
Hjemmeside
Festtilskud
Kontorhold
Gebyrer
Konkurrenceudgifter
Gaver
Treningsplads
Korselsgodtgorelse
Klubtsj

2.74t
6.073
5.276

18.845
2.L23
2.024

Medlemskontingent aktive
Medlemskonti ngent familie
Medlemskontingent passive

Fortsettere
Hvalpekursus
Aspiranter
Kontingentreduktion
Kontingenter ialt

Staftgebyr
Drift klubhus
Renteindtegter
Poten

Diverse indtaegter ialt

Indteqter ialt

2.450
2.48L
1.185

7.002
2.450
1.184

L7.04t

2.023

970

1.295

1.305

6.077
3.759
39.284
14.508
22.991

3.235
1.789

4t.7L2

Udqifter ialt

118.353

117.036

Driftsresultat

-22.2,51

L7.356

-6.t49
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ffi

Status pr. 31. December 2O17
20t7

2016

134.608

168.057

7.290
L4L.897

4.318

t72.375

4.650

3.126
9.750

159.499
-22.25L
L37.247

L65.647
-6.149
159.499

141.897

L72.37s

AKiver
Bank
Kasse

Diverse Tilgodehavender

AKiver ialt

Passiver
Skyldige poster
Forudbetalt kontingent
Egenkapital
Overfsrt tidligere 3r
Arets resultat

Egenkapital

ialt

Passiver ialt

Revisionsp8tegning:

ForanstEende regnskab og status er i overensstemmelse med klubbens bogforing.
Bank er kontrolleret
Arhus, den 21. februar 2018
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