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Velkommen til ePOTEN nr. 2.
Dette nummer er særligt omfangsrigt da det indeholder generalforsamlingsreferat og formandens beretning. For
at I læsere ikke skal kæmpe med alt for mange sider har vi valgt at oversigten over bestyrelse, instruktører og
hold-oversigten kommer i et særskilt nummer.

Generalforsamling søndag den 05.03.2017
26 medlemmer deltog i årets generalforsamling, hvor formand Dorthe Eriksen bød velkommen til de
fremmødte og overgav ordet til Wagn Johansen, som blev valgt til dirigent,
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2.

Formandens beretning

3.

Kassereren redegør for regnskabet

4.

Fastsættelse af kontingent

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg er Lona Pedersen og Mogens Johansen (begge modtager
genvalg) samt Betina Bach Blangsted og Rikke Bundgaard Mikkelsen (begge modtager ikke
genvalg).

6.

Valg af bestyrelsessuppleant

7.

Valg af revisor (på valg er Bente Christiansen).

8.

Valg af revisorsuppleant

9.

Indkomne forslag

10. Eventuelt

Ad 1
Wagn Johansen takkede for valget og konstaterede, at GF var indvarslet i ret tid.
Ad 2
Godkendt.
Ad 3
Godkendt.
Efter punkt 3 bød ÅHF på en øl/vand.
Ad 4
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, dette var der ingen indvendinger imod.
Ad 5
På valg var Lona, Mogens, som begge modtog genvalg. Desuden Rikke og Betina,som ikke modtog genvalg.
Bestyrelsen foreslog Søren Skov og Lene Johansen som nye bestyrelses-medlemmer. De blev valgt.
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Ad 6
Bestyrelsen foreslog Katrine Ataman. Hun blev valgt.
Ad 7
Bestyrelsen foreslog Tina Boysen. Hun blev valgt.
Ad 8
Birgitte Bugge blev foreslået, og blev valgt.
Ad 9
Ingen indkomne forslag.
Ad 10
Tina Boysen foreslår at der kommer en kort beskrivelse af instruktører og evt. bestyrelses- og
udvalgsmedlemmer på hjemmesiden.
Mona Bundgaard meddeler, at hun har sendt billeder af samtlige instruktører til bestyrelsen. Søren Skov har
allerede sat billederne på hjemmesiden. Det var endvidere planen, at billederne skulle sættes op i klubhuset
sammen med en kort beskrivelse af instruktørerne, dette vil bestyrelsen arbejde videre med.
Søren Skov nævner, at det er begrænset, hvad man kan skrive af personlige ting på hjemmesiden, som er
tilgængelig for alle. Søren arbejder dog på at skifte program til hjemmesiden, så medlemmerne får password,
og dele af hjemmesiden bliver lukket for ”uvedkommende”.
Katrine Ataman foreslog, at tidspunktet for instruktørmøder ændres, da hun føler, at hundeførere ofte er usikre
på, hvor de skal gå hen og hvilken instruktør, de skal have, når de møder første dag i en nye sæson.
Tine foreslår, at alle instruktører husker at oplyse hundeførerne om, at vi nu træder ind i en ny sæson, og at de
muligvis vil møde en ny instruktør.
Pia Halvorsen foreslår, at en liste med de nye hold sættes på foreningens hjemmesiden. Dette vil Wagn
Johansen overveje.
Wagn spørger, om alle medlemmer får det nye nyhedsbrev automatisk, eller om man selv skal tilmelde sig hos
Søren Skov. Søren anfører, at man i princippet selv skal tilmelde sig, men det oplyses, at Axel Nielsen er
allerede i gang med at samle mail-adresser ind og spørge medlemmerne om, om de ønsker at modtage
nyhedsbrevet, Vi må ikke sende nyhedsbrev ud uden accept fra modtager.
Tine supplerer med, at kursister på hvalpe- grundhold er med i en facebook gruppe, idet disse ikke er
medlemmer af foreningen. Tine og Mona vil tage initiativ til at spørge kursisterne, om de også vil modtage
nyhedsbrevet.
Til sidst råbte vi hurra og vov for foreningen, og så blev der serveret festligt smørrebrød.
05.03.2017/bb
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Formandindens årsberetning for 2016
ÅHF havde i 2016 40 års jubilæum, som dels blev fejret med kransekage og bobler en mandag i august efter
træningen, og en meget hyggelig jubilæumsfest i oktober, hvor flere medlemmer deltog.
Kathrine Ataman blev færdiguddannet i 2016, så nu har vi 14 aktive instruktører, da Susann, Carsten og Marc
desværre ikke er medlemmer længere.
Medlemstallet for i år 2016
Aktive medlemmer
Familie medlemmer
Passive medlemmer
Æres medlemmer
Fortsættere
Aspiranter

50
7
7
3
12
3

pt.2017
41
6
3
4
pt. 11
3

Klubbens hvalpehold er heldigvis stadigvæk en stor succes. I 2016 var der 56 hvalpe, fordelt på 4 hold, og i
sidste måned startede 1 stort hold hvalpe og ung hunde på 18.
I 2016 blev der afholdt 3 konkurrencer i lydighed, hvor der deltog i alt 32 hunde mod 35 hunde i 2015.
I 2016 blev der blev afholdt 3 rally prøver, med i alt 18 deltagende hunde, mod 6 hunde i 2015.
Jeg syntes det vil være rigtigt dejligt, om flere har lyst og mulighed til at deltage på vores 3 årlige konkurrence dage.
Vi har flere medlemmer på både LP og Rally siden, der drager rundt i landet og deltager på officielle prøver.
I 2016 blev der dog ikke høstet nogen titler af foreningens medlemmer, dog havde ÅHF 2 repræsentanter til DM
i Rally på Bornholm.
I ekspert klassen blev Anette Lind og Flatcoated Retriever Dina nr. 4, og Gurli Overgaard med Cavalier King
Charles Spaniel Frida blev nr. 10 i Rally øvet. Kæmpe stort tillykke til jer begge.
Medlemsmødet blev som vanligt afholdt i september, og her berettede webmaster Søren Skov om foreningens
flotte moderniserede hjemmeside. Samtidig reklamerede Søren for ÅHF’s nyhedsbrev, som man selv kan
tilmelde sig.
Inge Lise Johansen tilbød at holde generalprøve for de hundeførere i klasse 1, som gerne vil til LP prøve i ÅHF.
Arbejdsdagen blev også afholdt i september. Jens og Mogens havde lavet en arbejdsliste, med mange opgaver
så som: beskæring, rengøring samt male og flisearbejde til de 13 flittige medlemmer der mødte frem.
Klubben er altid vært ved en dejlig frokost, og hyggeligt samvær disse dage. Jeg vil her gerne opfordre alle til
at komme og give en hånd med i arbejdsweekenden i år. Det er weekenden den 17. og 18. 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 kæmpe stort TAK til alle, der gør en frivillig indsats for
klubben. Det ville 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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