Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i Boxer-klubben gruppe Slangerup,
onsdag d. 16/2-2011.
Dagsorden
Dagsorden i forhold til vedtægterne.
Lars Bjørneboe er valgt som dirigent. Lars konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt. Der var 23 stemmeberettigede , heraf 1 ved fuldmagt.
Beretningen
Forelæggelse af beretning og gennemgang punkt for punkt. Der var ingen diskussion omkring
selve beretningen.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Det reviderede regnskab
Underskud i regnskabet er væsentligt mindre i år end sidste år, på trods af en forholdsvis stor
nødvendig investering. Bestyrelsen går efter at regnskabet er i balance til næste år.
Regnskabet blev efter præcisering af diverse omkostninger enstemmigt vedtaget og bestyrelsen
meddelt decharge.
Indkomne forslag
Forslag 1 – Ønske om avlskåring i klubben. Muligheden for dette vil blive taget op i bestyrelsen, da
der vil blive afholdt en række andre aktiviteter i 2011.
Forslag 2 – Foredrag af Lars og Jane ønskes i klubben. Lars vil gerne holde et oplæg om hunde og
stress. Dette er enstemmigt vedtaget.
Foreslag 3- Ekstern foredrag/træning ønskes i klubben. Bestyrelsen vil se om der er mulighed for
dette økonomisk.
Kontigent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Foreslaget blev ensstemmigt vedtaget.
Valg til bestyrelsen
Jane Bjørneboe Hyldahl ønsker ikke genvalg i bestyrelsen.
Følgende kandidater;Annette Kjærgaard og Kurt Bylov. Kurt ønsker ikke afstemning og trækker
sig.
Anette Kjærgaard er hermed valgt, som nyt medlem i bestyrelsen.
Lene Kaxe Hansen er genvalgt som suppleant til bestyrelsen, ingen andre ønskede at stille op.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Lars Østergaard er genvalgt som revisor, ingen andre ønskede at stille op.
Chris er valgt til revisorsuppleant.
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Eventuelt
Forslag til indkøb af remedier til alternativ træning. Blandt andet balancebom, tunnel osv. Dette vil
økonomisk, blive undersøgt nærmere i bestyrelsen.
Lars Bjørneboe stopper som træner efter sommerhalvåret, pga. manglende tid. Vi skal finde en ny
hvalpetræner.
Chris’ planteskole vil gerne sponsorere 3000 kr, som er øremærket til en form for ekstern
undervisning, emnet frit, som skal afholdes en lørdag i sommerhalvåret. Der diskuteres hvorvidt
det skal være specifik brugshundesport-undervisning eller om vi kan brede os ud til f.eks Rally.
Bestyrelsen vil tage imod forslag og der kan evt. holdes en afstemning på det givne tidspunkt.
Der diskuteres om der er nedskrevne regler for hvorvidt man må køre før alle er færdige til
brugsprøverne i klubben og generelt. Dette må nedskrives af bestyrelsen hvis dette skal være en
regel.
Der er stor diskussion om hvordan boxer-klubben slangerup er og forbliver en
brugshundeklub,men hvor der skal være plads til alle.

Dirigent: Lars Bjørneboe
Referent: Stine Reimer Petersen
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