Referat
Emne: Generalforsamling 2017
Mødeleder: Peter Jensen (PJ)
Referent: Richard Leth (RL)
Dato: 07.02.2017 kantine Dansk Revision.

Tilstedeværende fra bestyrelsen:
Claus Guldborg Nyvold (CG)
Peter Laursen (PL)
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 2016:

Ansvarlig

Deadline

Bestyrelsen foreslog Allan Jørgensen(AJ), som
blev valgt med applaus.
Jesper Kraft(JK) og Toke Vadum (TV)
Generelt så går det vel nogenlunde, vi kan
naturligvis altid bruge flere medlemmer men
med vores nuværende medlemsantal så løber
det rundt økonomisk. Tiderne er nu bare sådan
at det er svært at få folk til at bruge den tid på
hundetræning som vi bruger. Vi har og har haft
nogle hr. og fru. Jensen som har været på
lydighed hold for at få en hund som er lidt
opdraget. Vi har taget imod alle racer og det gør
at en del ikke fortsætter fordi deres hund ikke er
egnet til PH programmet. Vi har også via vores
hvalpehold fået nye medlemmer. Det er rigtig
godt og dem skal vi bare have nogle flere af.
Vi er ved at være færdige med etableringen i
Mølleengen, vi har fået et flot klubhus og en god
brugbar bane. Vi har i bestyrelsen ikke nogle
ting som vi p.t. overvejer at indkøbe eller lave.

PJ

Der er afholdt bestyrelsesmøder i januar, april,
maj. okt.
Noget af det som vi har taget hånd om er:
• Der er opstillet en affaldsspand, så folk
kan komme af med prutposer og øvrigt
affald
• Der er opstillet en ekstra pavillon som er
blevet renoveret og malet. Alt arbejde er
foretaget af medlemmer og medhjælper,
tak for det.
• Der er kommet en tøjaftale, så kursister
og medlemmer kan købe tøj med
logotryk. Det kom lidt svært fra start
men det skulle gerne fungere nu.
• Vi har besluttet at nedsætte nogle udvalg
for at få flyttet nogle af de
planlægningsmæssige opgaver væk fra
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•
•

•

•

bestyrelsen. Det er ikke meningen at
dem som er udnævnt til udvalgsformænd
selv skal lave alt arbejdet.
Pladsudvalg, vedligeholdelse af bygninger
o.l.
Formand: Jesper Kraft
Områdeudvalg, som står for det praktiske
omkring træningspladsen, græsslåning,
beskæring, rengøring af klubhus o.l.
Formand: Tommy Hyldgaard
PR. Udvalg, kommunikation med
omverden, internt med medlemmer,
opdatering af kårings foto
Formand: Formanden Peter E Jensen
Festudvalg, selskabelige arrangementer
Jeg ved ikke hvem der er formand,
medlemmer Gitte Larsen og John Madsen

Vi har fået nye e-mail. Det er lavet sådan at der
er oprettet en række mail som alle ender på
aarhusph.dk
Formand
Kasserer
Bestyrelsen
Træningsleder engen
Træningsleder skoven
Formålet er at de e-mailadresser som vi melder
ud til omverden alle tilhører Aarhus PH og vi har
derfor mulighed for at finde gamle henvendelser.
Plæneklipperen har flere gange været under
reparation. Den kan tilsyneladende ikke rigtig
tåle at køre op og ned af traileren.
Der er bygget et skur til plæneklipperen, så nu
skal den ikke transporteres frem og tilbage på
trailer mere. Jesper Kraft har næsten helt
egenhændig bygget skuret, Jesper har også gået
foran med renoveringen af den nye pavillon. Tak
for indsatsen Jesper.
Medlemmerne har deltaget i flere konkurrencer
2016
d. 20 marts var der 3 tilmeldt til
unghundestævne i Odder
Erling meldte fra, Dylan var blevet syg
Aksel og Balou fik 138 point
Peter og Lasse fik 154,8 point men ikke en ½
oprykning, der var ingen halsgivning
d. 23 juli blev der afholdt en for sjov dag som
sommer afslutning. Der var et pænt fremmøde
både af kursister og medlemmer, 14 hunde. Alle
havde en dejlig dag. Tak til Loni for
arrangementet og tak til alle dem som hjalp
med.
d. 9 august havde vi en hyggeaften med en
gåtur på Brabrandstien. Efter turen var der
hyggeligt samvær, pølser og kage. En dejlig tur
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og dejlig dag. Tak til festudvalget for
arrangementet.
Weekenden d. 20-21 havde vi, måske for første
gang i AA PH’s historie, 10 hunde til 2’er prøve.
Det var 2 dejlige dage med glade mennesker,
godt hundearbejde, god mad og kage. Der var
hos de fleste stadig mulighed for at finpudse
nogle af øvelserne. Tak til alle som hjælper og
tak til ”Alkoholdet” for at de delte ud af deres
beholdning til alle hjælperne.
D. 11 september var Aarhus PH repræsenteret
ved Peter Laursen og Lasse til Jysk Mesterskab
for unghunde. Her blev det til en flot 9. plads og
med en delt 1. plads i øv. 7 (gerningssted)og 8
(spor)
d. 17 september blev der hold sommerfest. God
fest og stor tak til festudvalget for denne aften.
Jeg ved ikke hvor mange vi var med vel en 1520 stykker.
D. 25-27 september var Richard og Icon samt
Jeppe og IQ (Dalton) med til DM i Skagen i
patruljeklassen.
Dalton var lidt for tæt på en figurant på
runderings banen og blev derfor stoppet, endte
derfor som nr. 24
Richard og Icon endte på en 20 plads med 168,1
point
D. 1-10 blev der hold prøvekåring for 6 HUF’er.
Tommy og Hanna fik problemer på sporet, ellers
en flot dag.
Eva og Cille havde en rigtig god dag indtil der
kom en slagstok med, så der er lidt at arbejde
på.
Johnny og den lille sorte. Donna forlod
figuranter og de må på den igen
Allan og Karla lavede nogle flotte øvelser, på
runderingen var der lidt usikkerhed omkring
figuranter og det blev aftalt at de skulle vise
nogle gange i skoven at Karla er sikker i øvelsen
Claus og Berta, fik en billet til en kåring på en
meget flot dag.
Christian og Mokka fik også lov til at komme til
kåring, de lavede et meget flot program.
D. 2-10 var der bystævne i Randers. Aarhus PH
havde 4 med som var fordelt på 3 hold. Et rent
Aarhus hold og to med makker fra andre PH
afdelinger.
Peter Laursen og Lasse blev nr. 2 individuelt og
sammen med Claus Guldborg blev det til en 4
plads i by konkurrencen. Claus blev nr. 12
individuelt.
Johnny Oster blev nr. 13 Donna er desværre
efterfølgende blevet syg og hun måtte desværre
aflives. Øv og vi føler alle med dig Johnny.
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Aksel Krelskov blev nr. 14
D. 5-11 havde Aarhus PH besøg af
kåringsmanden, det blev ikke en god dag. Alle
tre dumpede, så der skal trænes lidt mere og så
på den igen.
D. 6-11 afholdte Aarhus PH unghundeoprykning.
Dagen forløb godt uden problemer og alle
deltager roste arrangementet. Stor tak til alle fra
Aarhus PH som fik dagen til at fungerer. Der er
mange opgaver der skal være folk til, køkken,
kørsel med mad, opsætning og nedtagning af
skilte, afmærkning af sporarealer og felter osv. I
skal alle have meget ros og tak. En enkelt får
lige lidt mere ros. Når vores erfaren
tilrettelægger, Peter Laursen, har den frækhed
selv at stille med hund. så er det godt at Richard
Leth ville tage over og stå for at få det hele til at
fungerer. Der var et par småfejl men ellers et
flot tilrettelagt stævne. Tak for det store arbejde
Richard og tak til John Madsen for at gøre rent
dagen efter. Med sådan en hjælp er det nemt at
være formand
I december på baggrund af det tragiske drab på
en hundefører hos politiet, besluttede
bestyrelsen at Aarhus PH støtter "Thin Blue Line"
med 500 kr.
Vi kondolerer samtidig til betjentens familie.
Nytårsaftens dag var der igen tur langs Giber Å,
det ser ud til at det kan blive en god
tilbagevendende tradition.
Vi har haft Claus Guldborg på bid indlærings
kursus og undertegnet er blevet mønstret som
11'er figurant.
Vi er nogle stykker som har fået nogle
fantastiske oplevelser og rigtig god miljøtræning
sammen med område 2 opvisningstrup. Det er
samtidig en rigtig god reklame for PH. Jeg var
med til 2 opvisninger i Silkeborg, de regner med
at der var mere ned 1000 personer som så os. I
forbindelse med Plantorama ´s hunde dag blev
der holdt opvisning i alle Plantorama d. 2-10.
Datoen fald sammen med by stævnet i Randers
og der var derfor ikke så mange deltager. John,
Pia og jeg var med i Plantorama i Skæring og
Randers. I Skæring var der måske 20-25
tilskuere og i Randers mindre (Der var regnvejr)
men begge steder var der masser af
miljøtræning da vi gik inde i Plantorama med
vores hunde.
Uden for PH regi har følgende opnået resultater:
d. 1 maj bestod Christian/Mokka og Eva/Cille
færdsels prøve i Schæferhundeklubbens kreds
75, ved samme arrangement bestod Allan/Karla
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en SL1 (IPO 1 spor og lydighed)
d. 10 maj bestod Eva/Cille – Kristian/Shadow –
Christian/Mokka – Allan/Karla – Peter/Lasse en
UHP (20 km cykeltur) i Schæferhundeklubbens
kreds 12
d. 18 juni deltog Eva/Cille i Danmarks bedste
begynder B i kreds 12
d. 10 september bestod jeg og Adi DKK´s
mentalbeskrivelse, Alpha skal på igen, han
syntes at kedeldragten skulle tygges i. Anden
chance er en avlskåring med en udvidet
mentaltest som presser hunden endnu mere.
d. 4 november bestod Allan og Karla IPO 1 i
Horsens med 260 point, dagen efter var de på
igen, denne gang bestod de ikke 225 point.
også tillykke til Margit og Per med deres
guldbryllup.
I fremtiden
d. 25-2 kl. 18.00 afholder PH julefrokost
På opfordring fra Allan Jørgensen og efter hans
oplæg har vi ændret proportionerne for nogle af
AaPH’s pokaler. Der var pokaler som ikke kunne
blive uddelt mere. Pokalerne uddeles nu efter
disse proportioner.
Vi forsøger at få graveret på de pokaler hvor vi
kan finde ud af hvem som har modtaget dem.
Tak til alle som har hjulpet til med at få
foreningen til at fungerer.
Loni har valgt at stoppe som træningsleder i
Mølleengen, vi takker for indsatsen
Johnny har valgt at holde en pause som
instruktør, tak for denne periode.
Britt, Allan og Aksel tak for jeres indsats med
jeres hold.
Peter L og John jeg håber i vil tage et hold igen
Jeg håber ikke jeg har glemt nogen?
Beretningen blev godkendt med applaus.
Regnskab og budget

Regnskaberne blev uddelt og gennemgået af CG.
Indtægter:
kr. 85.281,00
Omkostninger:
kr. 78.657,00
Årets resultat:
kr. 6.624,00
Det positive i regnskabet er + vi har haft på
kursister og et lille + på medlemmer.
Vores el forbrug i Mølleengen gav i 2015 mange
rynker i panden, heldigvis ser det ud til at vi er
endt på et mere spiseligt niveau her i 2016.
Balance pr. 31/12-2016
Egenkapital

kr. 241.665,00
kr. 236.015,00
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Budget 2017
Indtægter:
Udgifter:

kr. 72.600,00
kr. 80.800,00

Regnskab og budget blev godkendt med applaus
Indkomne forslag

Der er ikke modtaget nogen forslag.

Valg

Kasserer: CG genvalgt med applaus
PL og EN ønskede ikke at modtage genvalg
Foreslået og valgt me applaus blev:
Eva Bang Rasmussen (EBR)
Frands Agersnap (FA)
2 suppleanter:
1. supp. Peter Laursen foreslået
2. supp. Toke Vadum foreslået
Begge valgt med applaus.
2 revisorer
Vera Basse og Jesper Kraft foreslået.
Begge valgt med applaus.
1 revisorsuppleant
Loni L. Pedersen blev valgt med applaus.

Evnt.

Her blev selvfølgelig en del emner vendt,
og referatet skulle dække de for
generalforsamlingen relevante.
Rengøring.
Johnny syntes at rengøringen haltede
Dirigenten samlede det sådan: Lidt større fælles
ansvar overfor vores klubhus og hjælpe
hinanden med at holde det.
Johnny forslog vi ansøgte om en hjertestarter,
evnt. sammen med DKK.

Områdeudvalg

Bestyrelse

Julefrokost d. 25/2
Vi mangler tilmeldinger. Min. 15 for at få
arrangementet til at løbe rundt. Sidste tilmelding
d. 11/2
(p.s. vi havde en rigtig god og hyggelig fest med
lækker lækker mad lavet af Gitte og Madsen.
Rigtig stor tak for et flot arrangement)
Tirstrup
PL meddelte at datoer er kommet og første
træningsdag er 26/2.
Hampen
Loni gjorde opmærksom på at der er mulighed
for at tilmelde sig til område 2´s fællestræning i
Hampen. En rigtig god mulighed for intensiv
træning og nye øjne til at se på hvor man er.
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Kurser:
Allan opfordrede alle der har lyst til få en
uddannelse som figurant i PH regi til at melde
sig.
Foreslået blev: Eva – Christian – Toke – Frands –
Jesper.
Som instruktør: Toke
Texaco Pokal.
Madsen opfordrede forsamlingen til at stemme
på et egnet emne til at modtage denne
”kammeratskabs pokal”
Der blev takket for god ro og orden og et ønske
om et udbytterigt 2017, og et leve for PH blev
udråbt.
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