Referat
Emne: Generalforsamling 2015
Mødeleder: Peter Laursen (PL)
Referent: Richard Leth (RL)

Tilstedeværende fra bestyrelsen:
Claus Guldborg Nyvold (CG)
Erling Nielsen (EN)

Dato: 20.01.2015 i Klubhus i Mølleengen.
Fraværende: Aksel Krelskov (AK)

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

I.h.t. indkaldelse
Antal fremmødte

17 fremmødte, alle stemmeberettiget.

Valg af dirigent
Valg af stemmetæller
Formandens
beretning for 2014:

Ansvarlig

Deadline

Bestyrelsen foreslog Allan Jørgensen(AJ), som
blev valgt med applaus.
Jesper Kraft(JK) og Margith Olsen(MO)
At være formand i Aarhus PH, er en
når alle trækker i samme retning.
Her tænker jeg på at i 2014 har jeg
været bekendt med at der er nogen
dårligt eller negativt om PH Aarhus,
klubkammerater, og det er jo sådan
være.

fornøjelse

PL

slet ikke
der har talt
samt deres
det skal

Vi er her for at træne hund og ha` det hyggeligt
sammen.
Bestyrelsen og Tordenskjolds soldater har gjort
en kæmpe indsats med at få etableret
mølleengen. Stor tak til dem...ingen nævnt,
ingen glemt.
Dog skal der lyde en speciel stor tak til Olav.
Endvidere skal der lyde en stor tak til
instruktørerne som gør en kæmpe indsats.
Og en kæmpe tak til Margit som har formået at
skaffe klubben 40.000,00 kr. fra Salling fonden.
Godt gået Margit.
Og vi må ikke glemme vores allesammens André
som altid er villig til at stå for madlavning ved
div. Konkurrencer med mere.
Ligeledes har vi været godt repræsenteret i
området.
23/2 var der kåringskonkurrence i Silkeborg –
her havde vi 3 hunde med (Claus Guldborg blev
nr. 7, Peter Jensen blev nr. 11, Gitte Larsen blev
nr. 12.)
30/3 var der unghundestævne i Herning – her
havde vi 2 hunde med. (Allan Jørgensen blev nr.
7, Richard Leth blev nr. 14)
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18/5 var der godkendelsesprøve i Aarhus – og
her bestod Jesper Kraft med 117,9 og David
med 100,2
I juni måned var der kåring i Aarhus – og her
bestod Peter Jensen med 102,3 – og
Erling Nielsen med 99,7.
Der har været afholdt DM udtagelse i
patruljeklassen sek. 1 . Her kom Allan Jørgensen
med for 2. år i træk.
Ligeledes var der DM udtagelse i sekt. 2 i
patruljeklassen i Aarhus, her blev der udtaget 3
hunde til DM. Og det var Jesper Åen, Jan Skov,
og Jim Thrane.
Der har været afholdt DM i Nykøbing Falster. Her
blev Allan Jørgensen nr. 21
D. 14/9 havde vi 2 hunde med til Jysk
mesterskab i Silkeborg. Richard Leth sluttede på
en 7. plads og Peter Jensen sluttede på en 18.
plads.
D. 5/10 var der Bystævne unghunde i Skive.
Her blev Richard Leth nr. 4 og Erling Nielsen blev
nr. 8.
25/10 var der prøvekåring i Aarhus med Claus
Guldborg og David Mach – begge blev indstillet
til kåring – samme dag blev der afholdt 2. prøve
.
Her deltog Peter Laursen. Han fik 114,1 point.
Aksel Krelskov fik 104,2 point, Johnny Osther fik
100,3 point - og Jan Hoxer var indstillet til en
godkendelses prøve og fik 45 point.
2/11 var der unghundestævne i Thisted – Her
var der 3 hunde med. Richard Leth blev nr. 10,
Peter Jensen blev nr. 11 og Erling Nielsen blev
nr. 12.
Der har været afholdt prøvekåring med Peter
Laursen og Aksel Krelskov, men begge bestod
desværre ikke.
I dec. blev der afholdt kåring med Claus
Guldborg og David Mach, men de bestod
desværre ikke.
Ligeledes har vi været godt repræsenteret med
dommere og figuranter, når området har kaldt.
Her er mit håb, at der er nogen der vil ta` en
dommeruddannelse når tilbuddet byder sig, da
Aarhus har et stort behov for dommere.
Festudvalget har også været en smule på banen,
der har været afholdt en vandretur på
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brabrandstien med efterfølgende hygge i
klubhuset.
Mit håb for festudvalget er at de vil påtage sig at
arrangere en sommerfest – da vi nu igen har tag
over hovedet.
Aktivitetsniveauet i Mølleengen vil forhåbentlig
blive højere, her tænker jeg på at vi gerne skal
ha` nogle flere kursister.
Aktivitetsniveauet på Moesgård er efter min
mening ikke tilfredsstillende. Her tænker jeg på,
at vi bare mødes og træner på må og få...
Jeg håber vi kan ta en saglig debat under evt.
….
Der har været afholdt bideindlæringskursus v.
Claus Grandal 20 gange.
De første 10 gange i Aarhus og de sidste 10
gange på skift mellem Herning og Aarhus.
Der har været ca. 10 hunde pr. gang – men vi
holder en pause, da vi ikke mener at det
omkostningsmæssigt kan svare sig at køre helt
til Herning.
Heldigvis har vi jo så Peter Jensen som gerne
har taget et ærme på i 2014.
Hjemmesiden kører som sædvanligt udmærket –
stor tak til Allan Jørgensen.
I forbindelse med, at jeg var ude med lodsejer
gaver i dec. måned, med hjælp fra Gitte Larsen
spurgte jeg ind til skovfogeden om det var
muligt at få nogen nye arealer, og det var han
meget imødekommende over for.
Så vi har mere end fordoblet vores skovarealer.
Vi må træne på det areal som ligger syd for
vejen når man kører ind i skoven ved
skovfogedboligen.
Der vil blive yderligere info i forbindelse med
generalforsamlingen.
Som vi alle jo ved, har vi mistet vores blad, og
dermed en vigtig indkomst.
Derfor har jeg gået med nogen tanker om at
Aarhus kan være vært / arrangør for en
tilbagevendende årlig konkurrence – ligesom
Silkeborg har jysk mesterskab.
Så hvis der er nogen som vil være med til at
stable sådan et arrangement på benene, vil jeg
gerne have en tilbagemelding så vi kan få det
søsat. Jeg ved godt vi ikke kan få en så stor
indtægt som den vi har mistet på bladet, men
det er trods alt et skridt på vejen.
Alt får jo en ende – og det gør det også med
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mig som formand.
Jeg stopper på næste generalforsamling - det
står 100% fast, så hvis der er en i forsamlingen
som gerne vil overtage min post efter næste
generalforsamling, vil det være en oplagt
mulighed og blive ”føl” allerede nu.
Jeg vil gerne fortsætte i bestyrelsen, hvis der er
brug for mig der, men formandsposten har jeg
ganske enkelt ikke tid til.
Man kan jo blive ved med at finde positive ting
at skrive om i vores dejlige lille hundeklub, men
jeg vil stoppe nu, og ønske alle et godt hundeår
for 2015.
Jeg vil opfordre alle til at gå ind på område 2.
hjemmeside og se alle aktiviteterne der.
HUSK når i melder jer til en områdekonkurrence, SKAL det ske 1 mdr. før
konkurrencedagen.
Og Husk at man forlader IKKE en konkurrence /
kåring før hele arrangementet er ovre.
Her tænker jeg på hvis man bliver skuffet over
ens placering, så er der trods alt folk der har
lagt et stort arbejde i dagen for at hjælpe dig...
Med disse ord vil jeg bede alle om at rejse sig og
udbringe et leve for Aarhus Politiforening.
Beretningen blev godkendt med applaus.
Regnskabet for 2014

Regnskaberne blev uddelt og gennemgået af CG.
Indtægter:
kr. 75.122,00
Omkostninger:
kr. 60.984,00
Årets resultat:
kr. 14.138,00
Klubhuset i Mølleengen har været vores
altoverskyggende omkostning i 2014, dette selv
om der virkelig er skaffet materialer og udstyr til
rigtig gode priser.
Som enkelt post har klubhus og klargøring af
arealet i alt kostet os kr. 85.541,00
Heri er medregnet det flotte bidrag fra Sallings
fonden.
PH-Århus´ balance er for 2014 på:
kr. 259.803,00
Budget for 2015 lyder på kr. 75.950,00
Pr. d.d. er vi 34 betalende medlemmer, + et par
æresmedlemmer.
Regnskab og budget blev godkendt med applaus

Indkomne forslag

Bestyrelsen har foreslået vores vedtægter
ændret således, at indkaldelser også kan ske
elektronisk.
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D.v.s. indføjelser i §6 stk. 1 og 3.
Ændring blev enstemmigt vedtaget.
Valg

Kasserer: CG (modtager genvalg)
Genvalgt med applaus.
Bestyrelses medlem:
Peter Jensen (PJ) blev foreslået.
PJ valgt med applaus.
2 suppleanter:
1. supp. John Madsen foreslået
2. supp. Jacob Mors foreslået
Begge valgt med applaus.
2 revisorer
Vera Basse og Jette Skorstensgaard foreslået.
Begge valgt med applaus.
1 revisorsuppleant
Margith Olsen foreslået.
Margith blev valgt med applaus.

Evnt.

Her blev selvfølgelig en del emner vendt,
og referatet skulle dække de for
generalforsamlingen relevante.
Mere struktur på træningen i skoven og få mål
opsat for den enkelte.

PL

Træning bør starte i Mølleengen, hvor den bør
tilrettelægges og der kan måske udpeges en
instruktør for dagen.
Der har de sidste mdr. været lidt koordinering
vis Facebook med lydighedsstart i Mølleengen –
spor og afsluttende i skoven

Loni L.
Pedersen
(LLP)
Johnny
Oster (JO)

Få inspiration fra naboklubbernes medlemmer
som er højere oppe i klasserne ved at invitere
dem til at lede f.x. en træningsdag.

RL

Bare det at skiftes til at være instruktør
”tvinger” vedkomne til at forberede sig.

LLP

Hundeførerne skal beslutte sig til hvad de vil
med deres træning og hvilke mål de har, og så
lægge en plan.

Ulla
Reinholdt
(UR)

Vil gerne hjælpe i det omfang det er muligt og
måske tage en medhjælper med.

AJ

Pokal konkurrencerne bør genoptages og vil
også være medvirkende til at træningen styrkes.

LLP

Ved næste møde få styr på disse konkurrencer.
Tidligere gav man et Bæger til instruktører som
tak for sæsonen. Blev overrakt i.f.m.
efterårsfesten.
Denne skik skal genoptages

Bestyrelse
John
Madsen
(JM)
Bestyrelse
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Har PH nåle eller lign. for h.h.v. 10-15-… års
medlemskab?
Det menes ikke eksisterer i PH

LLP

Britt vil gerne arrangere en lidt anderledes og
sjov træningsdag i Hangar 17 for medlemmer.
Skal arrangeres snarest.

PJ

Skovlister?
Er vist død som krav.
Kan dog være en hjælp internt.
Gule træningsskilte mangler i klubhuset.
Kommer.

JO
PL
JK
JK
PL

Er der nogen dialog med Moesgård om evnt.
klubhus i Moesgård.
Der er jævnligt kontakt, og god kontakt.

MO

Kåringsbilleder bør hænges op i klubhuset.
Dette samt andre tiltag vil blive ført ajour
snarest.

MO
PL

Bladet Politihunden kom i denne uge, der var
intet med fra Århus PH.
Der var bare ikke overskud denne gang.
Bestyrelsen har fuld forståelse for at
”Tordenskjolds Soldater” har holdt godt for, og
har brug for at ”trække vejret” ind imellem.

MO

Emnet Venskabsklub blev vendt. F.x. Kreds 75
Bedre at hyre f.x. istruktør/figurant fra f.x.
Schæferhundeklubben.
Bedre at bruge energien på eget arrangement,
f.x. det årlige tilbagevendende, hvad det så
ender med at blive.
Enig.
Er instruktør i DCH-Hasselager og vil, hvis der er
interesse for det, godt arbejde på at lave en
venskabskonkurrence i lydighed.
Det er OK.

JO
LLP

Skal vores hjemmeside ændres til en INFO-side?
Der er kun 1 – 7 besøgende pr. dag.
Det vil være mere up-to date at bruge Facebook
til nyheder og oplysninger.
Vi bør kunne ”Like” vores hjemmeside til FB, så
vil alle vores venner også få en meddelelse når
der sker ændringer her.
Det får jeg min søn til at se på.

AJ

Vi har en 40 fods container – vil PH have den?
Det kigger vi på.

Vera Basse
PL

Der blev takket for god ro og orden og et ønske
om et udbytterigt 2015.

AJ

PL

Træningsledere.

PL

AJ
RL

RL
AJ
UR
PL

MO
EN
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