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Referat fra generalforsamling den 14.03. 2018 i klubhuset

Til stede: Jytte, Pia M., Pia D., Lotte, Anette, Rikke, Kirsten, Birgitte

1. Valg af dirigent. Jytte Taono blev valgt som dirigent.

2. Beretning af foreningens formand
Der er søgt om økonomisk midler ved Borgerbudget. Der kunne søges om økonomisk midler til 
mulige projekter i klubben, og der er ansøgt om, at ordne græsset/ området i indhegningen. Der er 
indkommet bud fra Jacobs Haveservice på 10.500, 00 kr. 
Pia og hendes hund Mie har vundet klubbens pokal for deres flotte præsentationer og den indsats 
Pia yder i klubben ved at være Rally-træner. Det er ikke muligt at udleverer pokalen til Pia ved 
generalforsamling, idet (Lilly) forrige indehaver af pokalen er afgået ved døden. Pokalen vil blive 
udleveret til Pia snarest muligt. 
DGI-Tuneringen som klubben deltog i, gik ikke helt som forventet. Klubben placerede sig sidst, og 
det kunne have været ønskeligt med mere opbakning af klubben medlemmer. 
Der har i løbet af året været mange forskellige aktiviteter, herunder bl.a. gåture forskellige steder i 
lokalområdet og kursus med Anita Faurholt i forhold til introduktion til disciplinen Dog-Dancing.
Der har i vinterhalvåret været mulighed for at mødes og træne med sine hunde indendørs i 
Hornehallen tirsdag og lørdag. Desværre har der ikke været så stor tilslutning, hvilket har bevirket, 
at dette tilbud har givet økonomisk underskud for klubben. Tilbuddet om at træne indendørs med 
sin hund vil fremadrettet være muligt, men for at undgå økonomisk underskud skal tilbuddet 
tilrettelægges på en sådan måde, at det økonomisk vil være rentabelt for klubben. 
Tilslutning til de forskellige træningshold har heller ikke været så stor som ønskeligt. I sær er der 
brug for større tilslutning på lydighedsholdende. Der holdes Åbent Hus i klubben den 21.03.18, hvor
klubben håber på at flere hundeejer vil vise interesse for klubben og de tilbud om hundetræning, 
der er i klubben. 
Pia og Jytte har været på Rally-kursus, for at dygtiggøre sig, og kunne bidrage med dette i klub-regi.

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.
Regnskabet godkendes.

4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr.
Muligheden for at træne indendørs i Hornehallen fortsætter, men det vil blive med en regulering af
antal dage og anden form for tilmelding, for at undgå økonomisk underskud i klubben.  Der satses 
på, at det også fremadrettet vil være muligt at træne indendørs enten en hverdag eller en dag i 
weekenden. Den endelige ordning vil blive meldt ud til klubbens medlemmer, når 
indendørstræningen nærmer sig. Kontingentet der pt. Udgør kr. 150,- for medlemsskab og kr. 350 
for træning (10 gange) forsætter uændret. 

5. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag til behandling. 

6. Valg af Formand
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Jytte forstætter som formand for Faaborg Hundevenner

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Kirsten Simonsen og Pia M. Thomsen
Kirsten og Pia genvælges. 

8. Valg af 2 suppleanter. pt. Anette Redin, Rikke Jeppesen
Anette og Rikke genvælges.

9. Valg af 1 revisor. pt. Henning M. Thomsen.
Tina (Rikke søster) indtræder som ny revisor

10. Valg af 1 revisorsuppleant. Pt er der ingen.
Lotte indtræder som revisorsuppleant 

11. Eventuelt
Der er et ønske om et nyt kursus med Anita Faurholt, og klubben vil undersøge mulighederne for 
dette. 

Referent/ Lotte Larsen 
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