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Dagsorden til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i DcH Bording
Bestyrelsen i DcH Bording indkalder hermed til generalforsamling,
Tirsdag d. 28. januar 2020 kl. 18.00.
Vi starter ud med suppe og dernæst generalforsamling.

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Beretning af foreningens bestyrelse.
3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.
4. Fastsættelse af grundkontingent, træningsgebyr og indmeldelsesomkostninger.
Bestyrelsen vil gerne foreslå kontingent forhøjelse på 100 kr. per medlem.
I 2019 kom der en ekstra omkostning fra Ikast-Brande kommune at hundeklubberne i kommunen selv
skulle dække omkostning til græsslåning. Dette koster 725,- kr. pr gang plus moms. Optimalt skal der
slåes græs 12 gange i løbet af sæsonen. Svarende til en ekstra årlig omkostning på godt 10.000 kr.
Grundet det nye medlemsprogram Klub-Modul vil vi gerne have tilføjet at der ud over det på
generalforsamling fastsatte kontingent må pålægges den til hver tid gældende procentsats for
automatisk kortbetaling. I skrivende stund er gebyret på 1% - dette gebyr er i 2020 betalt af klubben og
løbe op i ca. 1.000 kr. denne omkostning vil vi gerne have generalforsamlingens godkendelse til at
pålægge klubbens medlemmer.
Der har i klubben været en tradition for at kontingentet til nye medlemmer der starter, i januar har
betalt 75 kr. mindre i træningsgebyr end de eksisterende medlemmer. Dette vil vi gerne lave om på for
som bestyrelsen ser det er der ingen grund til at nye medlemmer skal betale mindre for et års træning
end klubbens eksisterende medlemmer. Den eneste forskel bør være indmeldelsesgebyret. Det vil
ligeledes betyde at man kan undgå og skulle have flere forskellige kontingenttyper i det nye
medlemsprogram KlubModul og dermed mindre administration og vedligeholdelse.
Se vedlagte oversigt over forslag til kontingent 2021.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand (Ordinært for 2 år)
På valg er:

Birthe Eriksen (modtager genvalg)

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Ordinært for 2 år)
På valg er:

Sanne D. Sørensen (modtager ikke genvalg)
Marianna Amlund (modtager genvalg)

8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (Ekstra ordinært for 1 år)
Da Pernille har valgt at udtræde af bestyrelsen.
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9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Ordinært for 1 år)
10. Valg af 1 revisor (Ordinært for 1 år)
11. Valg af revisorsuppleant (Ordinært for 1 år)
12. Eventuelt.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når
bestyrelsen bestemmer det.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 20
dage før afholdelse af generalforsamling.
Dagsorden indeholdende indkomne forslag vil 14 dage før generalforsamlingen blive ophængt på
opslagstavle i klubhuset.

Vel mødt
Bestyrelsen i DcH Bording

26. december 2019

