Referat
Emne: Generalforsamling 2016
Mødeleder: Peter Laursen (PL)
Referent: Richard Leth (RL)
Dato: 09.02.2016 kantine Dansk Revision.

Tilstedeværende fra bestyrelsen:
Claus Guldborg Nyvold (CG)
Peter Jensen (PJ)
Erling Nielsen (EN)
Fraværende:

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

I.h.t. indkaldelse
Antal fremmødte

22 fremmødte, alle stemmeberettiget.

Valg af dirigent
Valg af stemmetæller
Formandens
beretning for 2015:

Ansvarlig

Deadline

Bestyrelsen foreslog Allan Jørgensen(AJ), som
blev valgt med applaus.
Jesper Kraft(JK) og Vera Basse (VB)
D. 1 februar var der kåringskonkurrence i
Viborg.
Her deltog Peter Laursen med Lasse.

PL

Det var den første områdekonkurrence som
Lasse skulle deltage i – så derfor var der lidt
nerver på både for hund og hundefører.
Men vi havde en dejlig dag.
I marts stillede 2 hunde til unghundestævne i
Randers – det var Erling og Richard, her
opnåede de begge ½ oprykning til
patruljeklassen.
I Juni var der 1ér og 2ér prøver – der stillede 4
til 1ér prøven hvor Eva Rasmussen blev bedst
med 70,3 point ud af 75 mulige
Tommy Jensen stillede til 2ér prøve og opnåede
116,6 ud af 125 mulige.
Jim Thrane opnåede til DM udtagelsen 197,7
point, men det var ikke nok til at komme med til
DM.
Aarhus var vært ved kåringskonkurrencen d.
20/9 – Her opnåede Claus Guldborg med Bertha
en flot 4. plads med 88,4 point.
Til info kan det lige nævnes at Aarhus fik stor
ros for arrangementet fra de deltagende
hundeførere.
Der var ikke lavet tidsplan men derimod
kørehold – på hvert hold var der tilkoblet en
person fra Aarhus PH.
Det gav meget mere ro til hundeføreren for dem
som ikke var stedkendt.
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D. 25-27 september var Allan Jørgensen til DM
som dommer og Peter Laursen var med som
figurant.
Jeg er sikker på jeg taler for os begge at vi
havde en kæmpe fed weekend- meget søvn blev
det ikke til men vi havde det sjovt.
Byder lejligheden sig igen er jeg ikke i tvivl om
at jeg vil sige ja tak.
Der har været afholdt flere prøvekåringer i
Aarhus det har resulteret i at Aarhus har fået 2
hunde kåret.
Aksel Krelskov og undertegnede.
D. 3/10 tog Peter Laursen med Hajens I nulle
(lasse) til Randers og her bestod han kåringen
med 106,8 point ud af 110 mulige.
D. 4/10 var der bystævne unghunde i Grenå
her deltog Claus Guldborg og Peter Laursen.
Her opnåede de som hold en 3. plads.
D. 1/11 var der unghundestævne i Galten, her
skulle Richard og Erling se om de kunne få den
sidste halve oprykning til patruljeklassen.
Richard fik 171,8 point så det var rigeligt til en
hel oprykning til patruljeklassen.
Stort tillykke til dig Richard.
Erling opnåede 155,3 point desværre var det
ikke nok til at komme i patruljeklassen – men
jeg er sikker på Erling at det lykkes næste gang.
Der har været tronskifte for træningslederen i
mølleengen.
Jesper Kraft ønskede at stoppe – der skal lyde
en stor tak til Jesper for hans indsats.
Ny træningsleder i mølleengen blev Loni
Pedersen, som styrer dette erhverv med hård
hånd…tak for det.
Der har været afholdt for sjov konkurrence og
har indtrykket at alle lydighedsholdene kører
som det skal.
Vi havde en dejlig vandretur ved Giber å d.
31/12 .
Mit håb er at man evt. kan gøre dette til en
tradition.
Der har været afholdt områdemøder på Randers
politigård.
Der har været afholdt 4 formandsmøder.
Vigtig info:
Når man tilmelder sig en områdekonkurrence
SKAL det foregå gennem lokalafdelingen. Dvs.
den enkelte hundefører kan IKKE tilmelde sig
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selv.
Det er også blevet påpeget at man ikke kommer
til øvelserne før MAX 5 MIN. Før man skal på.
’man er selvfølgelig velkommen til at orientere
sig hvor de forskellige øvelser er, men så
fortrænger man igen og kommer først tilbage 5
min før man skal på.
Det er kort sagt man vil ikke se igennem fingre
med det mere, i værste fald vil man blive
bortvist så husk det nu …..
Jim Thrane er flyttet tilbage til Grenå, grundet
privat flytning.
Festudvalget er igen kommet på banen de har
afholdt en sommerfest og en julefrokost.
Håber de bliver ved i mange år endnu. Andre og
Madsen i gør en kæmpe indsats.
Der skal lyde en tak til Claus Guldborg for at vi
må låne hans lokaler både til julefrokosten og til
denne generalforsamling
Efter min mening har der også været en go´
aktivitet med af få Mølleengen til at ligne en
klub.
Vi har fået billeder på væggen, lys på banen,
lavet skjul og forberedt et areal til forhåbentlig
en kommende skurvogn fra Veras arbejde.
Det må være den kommende bestyrelses første
opgave og få afsluttet dette projekt.
Der skal lyde en stor tak til alle dem som gang
på gang møder op når der er opgaver der skal
løses.
Det er mit håb at de nye medlemmer vil
involvere sig lidt mere i dette fællesskab.
En stor tak skal lyde til Allan Jørgensen som
styrer vores hjemmeside med hård hånd.
Der skal selvfølgelig også lyde en stor tak til alle
instruktørerne for deres arbejde.
Og til alle dommer og figuranter som tager ud i
områderne og hjælper.
Der skal lyde en stor tak til de folk jeg har
siddet i bestyrelsen med de sidste mange år,
ingen nævnt ingen glemt…..
Vi har haft Claus Guldborg på bideindlæringskursus.
Det er et kursus som ÅPH har betalt så håber vi
Claus vil dele ud af hans viden til så mange som
muligt.
Oprydning i klubhuset er selvfølgelig en opgave
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som vi alle skal hjælpes med at udføre.
Her tænker jeg på at man godt kan ta en klud
og tørre bordet af efter at have spist
morgenmad, samt lige ta kosten og feje inden
man kører hjem.
Mit håb for ÅPH i 2016 er at vi d. 20 marts får 3
hunde op i patruljeklasse for her er der nemlig
unghundestævne i Odder.
At vi får et godt unghundestævne i Aarhus d. 6
november. Her er det Aarhus der skal arrangere
dette og undertegnede er tilrettelægger.
Husk hampen d. 29-1 maj.
Tilmelding til dette foregår også via
lokalafdelingen.
Ellers vil jeg bare ønske at vi får et godt år i ÅPH
med mange gode hundetimer.
Til info kan oplyses at
Thisted har fået ny formand
Herning har fået ny formand
Galten skal ha ny formand
Silkeborg skal ha ny formand
Randers skal ha ny formand
Aarhus skal ha ny formand.
Tak for denne gang og med disse ord vil jeg
afslutte min formandsberetning
Leve for ÅPH vov vov vov
Beretningen blev godkendt med applaus.
Regnskab og budget

Regnskaberne blev uddelt og gennemgået af CG.
Indtægter:
kr. 80.746,00
Omkostninger:
kr.104.007,00
Årets resultat:
kr.-23.261,00
Det positive i regnskabet er + vi har haft på
kursister og medlemmer.
Negativt har været vores el forbrug i
Mølleengen, vores plæneklipper og etablering af
vand of el på pladsen.
Balance pr. 31/12-2015
Egenkapital
Budget 2016
Indtægter:
Udgifter:

kr. 237.841,00
kr. 229.391,00

kr. 72.450,00
kr. 90.850,00

Regnskab og budget blev godkendt med applaus
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Valg

Formand: Peter Jensen
Valgt med applaus.
Bestyrelses medlem:
Erling og Richard havde genovervejet deres
ønsker om at stoppe, og tilbød deres tjenester i
en ny periode.
Valgt med applaus.
Da afgående formand blev erstattet af
nuværende bestyrelsesmedlem PJ, skulle der
vælges endnu et bestyrelsesmedlem.
Peter Laursen tilbød sig.
Valgt med applaus.
2 suppleanter:
1. supp. Aksel Krelskov foreslået
2. supp. Tommy H. Jensen foreslået
Begge valgt med applaus.
2 revisorer
Vera Basse og Jesper Kraft foreslået.
Begge valgt med applaus.
1 revisorsuppleant
Steen H. Jørgensen.
Margith blev valgt med applaus.

Evnt.

Her blev selvfølgelig en del emner vendt,
og referatet skulle dække de for
generalforsamlingen relevante.
Rengøring.
Johnny har med stor omhu, og stor
taknemmelighed fra PH udført dette job i 6 – 7
år, og ønsker at stoppe.
Mange forslag og argumenter.
Dirigenten samlede det sådan: Lidt større fælles
ansvar overfor vores klubhus og hjælpe
hinanden med at holde det.
Øl, sodavand og kaffe.
Indkøb og regnskab af dette havde Johnny også
stået for de sidste mange år.
Også dette ønskede han at stoppe med.
CG og JK finder en måde at dele dette job.
Moesgård.
Er der nogen dialog med Moesgård om evnt.
klubhus i Moesgård.
Der er jævnligt kontakt, og god kontakt.
Vandaflæsning
Målerstand aflæses og sendes til Torleif DCH.
Husk at involvere nye medlemmer, i mange
klubber ses ”Tordenskjolds soldater” igen og
igen på ledelsesposter i foreningen.
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Pr. d.d. overtager Aksel tøjsalg m.m.
Der er åbnet op for sponsor tilskud mod
reklamer, f.x. til veste og trøjer m.m.
Generalforsamlingen var enige om at det er en
god idé.
D. 6/11 er der Område konkurrence i Århus PH
Unghunde oprykning.
D. 4/6 er sidste træningsdag for kursister.
D. 11/6 er der planlagt 1 og 2ér prøver.
Et stort emne er den dårlige grusvej hen til
vores klubhus.
De erfarne mener den eneste løsning er at fylde
huller med knust granit. Desværre er dette
temmelig kostbart.
Olav Basse vil undersøge om en bekendt
indenfor entreprenør branchen kan overtales til
at hjælpe med at reparere vejen på den gode
måde, mod delvis sponsorbetaling.
Der vat i alt 24 indlæg her under evnt., så stor
interesse.
Der blev takket for god ro og orden og et ønske
om et udbytterigt 2016, og et leve for PH blev
udråbt.
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