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Beslutningsreferat af generalforsamling i Boxer-klubben gr. Slangerup 
 
Onsdag d. 24. februar 2010, klubhuset BK Slangerup. 
 
Tilstede; Lars H. Jensen, Lars Bjørneboe, Lena Nielsen, Linda Hiensøe, Birgit Petersen, Lars 
Østergaard, Rikke Larsen, Lene Kaxe Hansen og Stine Petersen. 
 
Dagsorden 
Dagsorden i henhold til vedtægterne. Lars Bjørneboe er valgt som dirigent. Dirigenten 
konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Stine Petersen er valgt som referent. 
 
Beretning 
Lars H. Jensen henviste til den uddelte beretning og anmodede om spørgsmål. Efter 
gennemgang var der afstemning om beretningen. Beretningen blev godkendt med stemmerne: 
For: 9 
Imod: 0 
 
Reviderende regnskab 
Der har i det endelige regnskab 2009 været et underskud på ca. 15.000. Dette skyldes få 
medlemmer, en høj elregning og opkrævning af renovation. Vi skal i år 2010 øge 
træningsgebyret for de udefra kommende medlemmer, dette tages op i bestyrelsen. 
Regnskabet blev efter præcisering af diverse omkostninger enstemmigt vedtaget og godkendt. 
 
Indkomne forslag 

- Temadage i løbet af sæsonen omkring hundenes adfærd og løsning af 
adfærdsproblemer v. Lars Bjørneboe og Jane Hyldahl Bjørneboe. 

- Temaaften omkring akupunktur og zoneterapi til hunde v. Jane Hyldahl Bjørneboe. 
- Opfølgende sporkursus v. Jørgen Gøhns 
- Et samarbejde med Schnauzer-klubben v. Buresø 

 
Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
Valg 
Lars H. Jensen, Jane Hyldahl Bjørneboe og Stine Petersen er villige til genvalg. Der var ingen 
nye opstillere til bestyrelsen og den nuværende bestyrelse er derfor genvalgt. 
 
Lene Kaxe Hansen er genvalgt som suppleant til bestyrelsen. 
 
Ingerlise Hald fratræder revisorposten. Lars Østergaard er valgt til revisorposten. 
 
Eventuelt 
Der skal arrangeres arbejdsdag i april, hvor der er følgende mål 

- Indhegnet areal til hvalpe holdet. 
- Maling af toilet 
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- Boring af huller i skjul. 
- Fliser skal enten flyttes eller lægges omkring skjul. 
- Rengøring af klubhus. 

 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen  
Gr. Slangerup 
 


