Referat
Emne: Generalforsamling 2018
Mødeleder: Peter Jensen (PJ)
Referent: Richard Leth (RL)
Dato: 07.02.2018 Klubhus Mølleengen.

Tilstedeværende fra bestyrelsen:
Claus Guldborg Nyvold (CG)
Eva Bang Rasmussen (ER)
Frands Agersnap (FA)
Fraværende:

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

I.h.t. indkaldelse
Antal fremmødte

19 fremmødte, alle stemmeberettiget.

Valg af dirigent
Valg af stemmetæller
Formandens
beretning for 2017:

Ansvarlig

Deadline

Bestyrelsen foreslog Allan Jørgensen(AJ), som
blev valgt med applaus.
André og Anne Marie
Åres gang siden sidste generalforsamling
Noget af det som vi har taget hånd om er:
Vi har holdt fællesmøde med DKK og aftalt at vi
mødes min 1 gang. / år. Vi talte bl.a. om toilet,
vand, arrangementer og North Side.
Vi har nu en officiel aftale om brug af DKK’s
Toilet, vi har derfor droppet at lave vores eget.
Vi aflæser vores vandmåler og sender besked til
DKK. De bestemmer så om de vil sende en
regning.
Vi har lovet at vi begge sender besked om vores
arrangementer. DKK’s hunde har nogle gange
lidt problemer med skud og piskesmæld. Derfor
har vi aftalt at DKK låner vores bane til deres
store stævne som er i kr. Himmelfarts ferien
onsdag – lørdag. Der er derfor ikke muligt at
benytte vores bane eller klubhus i de dage. DKK
betaler IKKE leje, det er en del af den aftale vi
har lavet om toilet og vand.
North Side og adgang til vores plads, det er
lykkes at få kontakt med North Side og de har
beklaget de gener vi har haft. De har lovet at
det bliver bedre i år og de har lovet at de
indkalder både os og DKK til et møde inden de
begynder at spærrer af. Festivalen i år løber fra
torsdag til lørdag,
Vi har alle dage uhindret adgang til vores plads.
Vejen ned til Mølleengen er blevet rettet af, af
North Side. De lover at der i år ikke vil gå så
længe inden vejen bliver udbedret.
Der er laver flere nøgler, som kan udleveres
efter vores nye nøgleregler Richard / Claus
Foreningen har fået CVR nr. og Mobilepay, det vil
Claus sige lidt mere om under regnskabet.
Vi har fra Aarhus PH været foregangsmænd for
at få område 2 til at ændre figurantuddannelsen.

PJ
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Vi ønsker en lokal uddannelse så hver afdeling
selv kan uddanne deres figuranter, de skal også
kunne godkendes i moduler, så man ikke
behøver at være figurant i alle øvelser. Det er nu
besluttet at uddannelsen bliver ændret, der skal
dog stadig benyttes en af områdets nuværende
figurantuddanner til at godkende de nye. Det må
se om vi kan få ændret på sigt.
Fremover skal der til Uofficielle konkurrencer
tilmeldes figuranter og dommer sammen med
hundefører.
Der tilmeldes en figurant og dommer pr.
hundefører.
Det gælder Kåringskonkurrencen d. 17-6 – som
altid, Jysk Mesterskab d. 9-9 – Bystævne
Unghunde d. 7-10 – Elitehundestævne d. 21-10
– Natøvelse 16-11
Bladet Politihunden har udkommet lidt online og
lidt i trykt udgave. Vi forsøger at få de udgaver
der kommer online gjort nemt tilgængelig. Der
har været lidt problemer med det format de er
udsendt i, det skulle gerne blive bedre. Vi får
ingen bladpenge retur mere, det kommer Claus
mere ind på under regnskabet.
Fællestræningen i Hampen er aflyst, hele teamet
bag har trukket sig og området søger nogle som
vil påtage sig opgaven med at få et
fællestræningsarrangement op og stå igen, så
kom frisk.
Medlemmerne har deltaget i flere konkurrencer
2017
Kåringer i 2017, vi har været så heldige at
Grenaa PH har stillet sig til rådighed for
prøvekåringer, vi skylder dem en stor tak og vi
skal nok se om vi kan hjælpe dem med deres
lokalkonkurrencer/prøvekåringer.
Kåret i 2017 fra Aarhus PH
Eva Rasmussen – 95,7
Frands Agersnap – 108,7
Allan Jørgensen - Karla – 96,3
Christian Jørgensen – Mokka – 102,3
Toke Vadum – Cherry – 103,6
Marie Møller – Ayo - 99,3
Claus Severin Larsen – Platon – 98,4 (sekt. 1 )
Maia Laursen
DM 2017, Richard deltog i patruljeklassen og
endte med 200,1 og blev nr. 12 af 24
D. 25-2 blev der afholdt lokalkonkurrencer med
bl.a. Eigil Jensen, som er prøvekåring, 1’er
prøver og 2’er prøver.
Om aftenen var der julefrokost afholdt i Dansk
Revisions lokaler. Der blev sat navn på
modtagerne af vores pokaler de sidste 5-10 år.
(tak til Allan for at finde ud af hvem som skulle
modtage dem) Texaco pokalen til en som har
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lavet en ekstra indsats for foreningen, blev ved
afstemning givet til Jesper Kraft. Tillykke og tak
for din indsats med at få foreningen til at
fungerer.
D. 19-3 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. Med sådan en
hjælp er det nemt at være formand. Hele
arrangementet var henlagt til nord byen. Allan
havde fået lov at låne nogle fantastiske
sporarealer på Thomasminde, vi havde fået lov
til at benytte Lisbjergskoven til rundering og
felter blev planlagt på Marienlystvej sammen
med 10 og 11 i og omkring haveforeningen. På
grund af de valgte arealer blev standpladsen og
lydigheden lagt på Lisbjergskolen.
Peter Laursen og Lasse blev nr. 3 men fik
desværre ikke den døde genstand på
runderingsbanen og fik derfor ikke en halv
oprykning.
I maj var der kåringskonkurrence i Viborg.
Frands blev nr. 3, Allan nr. 5, Eva nr. 8
Unghundebystævne i oktober
Unghunde oprykning i november i Odder. Aarhus
PH havde 4 hunde med.
Peter Laursen – Lasse nr. 3 hel oprykning de er
nu i patruljeklassennr.
Marie – Ayo nr. 5 ½ oprykning
Frands – Luna nr. 10¨
Christian – Mokka nr. 13
Vi har haft træning i Tirstrup, bl.a. med en
fællestræning med Aalborg PH. Britt har haft
åben i Hangar 17 i forbindelse med nogle af
træningerne.
Der har været er foredrag hos Magtor, der var
og det var efter sigende en rigtig god aften.
Dette arrangement blev afholdt i samarbejde
med Hundefolk på tværs
Vi havde i juni en træningsweekend med Martin
Knudsen, der var tilmeldte PH-hunde.
Weekenden blev afholdt sammen med og hos
Hundefolk På Tværs i Lisbjerg.
Der har været en udflugt til Givskud Zoo
En sommerfest blev aflyst pga. for få
tilmeldinger. Hvilke arrangementer/fester ønsker
i? Det vil festudvalget gerne vide.
Og så lige i sidste weekend fik vi skudt 2018 i
gang
Lokalkonkurrence og julefrokost
Eigil Jensens Vandrepokal (Kåringsprogram)
Nr. 1 Claus Guldborg Nyvold, Kitoto Bambi
(Bertha) - 88,1 points
Nr. 2 Margit Rasmusen, Abardi Bette (Bona De) 82,0
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Nr. 3 David Mach, Smedebakkens Dixi - 80,9
Nr. 4 John Madsen, Andromeda Grönauer Land 75,4
Sallings Vandrepokal (% af max. for klassen)
Unghund max 180 - Kriminalhund max 230
Nr. 1 Frands Agersnap, Laguso Ella (Luna) - Ung
- 174,6 = 97 %
Nr. 2 Maria Møller, Gen-Chis's Malou (Ayo) - Ung
- 167,4 = 93 %
Nr. 3 Peter Dyrboerg Holm, Team Englund's
Basse - Krim - 206,6 = 89,8 %
Nr. 4 Christian H. Jørgensen, Smedebakkens
Mocca - Ung - 154,5 = 85,8 %
Nr. 5 Eva Rasmussen, Laguso Cille - Ung - 145,9
= 81,1 %
Nr. 6 Richard Leth, Hulgaard's Icon - Krim 186,3 = 81,0 %
Nr. 7 Maia Henriksen, Smedebakkens Platon Ung - 140 = 77,8 %
Nr. 8 Jeppe S. Andersen, Smedebakkens IQ
(Dalton - Krim - 176,5 = 76,7 %
Uden for PH-regi har følgende opnået resultater,
det har jeg pga. mit arbejde ikke fået noteret
men jeg ved at der har været mange af vores
hunde som har været i ilden forskellige steder i
løbet af året.
I fremtiden:
Der arbejdes på en opfølgning med Martin
Knudsen
Der arbejdes på et par tema dage/aftner med
kompetente personer fra andre PH-afdelinger
Der arbejdes på en aften med foredrag med en
dyrelæge, emne førstehjælp til hunden i
dagligdagen
Vi har endnu ikke fået datoerne til vores
træninger i Tirstrup, de bliver naturligvis skrevet
div. steder når de kommer.
Vi har 2 officielle konkurrencer vi skal afholde
for området.
d. 26-8 skal vi afholde vinderudtagelse til DM
d. 4-11 skal vi afholde unghundeoprykning
til disse arrangementer skal vi bruge hjælp, så
skriv datoerne i kalenderne så i er klar til at
hjælpe
18/3 Unghunde Oprykning i Randers.
28/4 Oprykning Krim. I Herning
29/4 Patrulje oprykning, Thisted
17/6 Kåringshonkurrence i Viborg
25/8 Udtagelse DM Krim. Herning
26/8 Udtagelse DM Vindere Århus
2/9 Udtagelse Patrulje i Silkeborg
9/9 Jydsk Mesterskab
28 – 30/9 DM i Lalandia, Vejen
7/10 Unghunde Bystævne Grenå
21/10 Elitehundesstævne i Randers¨
4/11 Unghunde oprykning i Århus
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16/11 Natøvelse i Viborg
HUSK DER ER SIDSTE TILMELDING 1 MRD FØR,
meld gerne til tidligere.
Vi mangler i øvrig hjælp til andre ting:
Træningsleder (Loni kan måske bruge en
sparringspartner)
Webmaster (Claus er tovholder)
Skribenter til Politihunden (Eva er tovholder)
Konkurrenceudvalg (Mig / Allan er tovholder)
Træner til hvalpehold, vi kunne ønske os at der
på 2-3 hvalpehold bliver plukket de hunde som
kan komme vider i PH til et forsætter hold som
så kan kører samlet frem mod kåring. Som vi
kører nu med Allan og Lonis hold. Vi har brug for
at få flere medlemmer og flere til at løfte de
opgaver vi har i foreningen. Britt vil gerne have
hold igen på et tidspunkt men ønsker også at
der er brugbare hunde og motiverede
hundeførere. Vi skal ikke bruge kræfter på
hunde som ikke kan eller vil træne seriøst.
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, Loni, Allan, Toke 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. 64.738,00
Omkostninger:
kr. 90.265,00
Årets resultat:
kr.-25.528,00
Underskuddet skyldes delvis et totalt fravær af
tilskud fra ”Bladet”. Hvor vi 2016 modtog kr.
12.000,00. Ligeledes har vi kr. 15.000,00
mindre i kursusgebyrer i.f.t. 2016.
Det positive i regnskabet er at vi har fået flere
medlemmer i foreningen og modtaget sponsor
tilskud vedr. vores træningsveste.
Balance pr. 31/12-2017
Egenkapital
Budget 2018
Indtægter:
Udgifter:

kr. 220.393,00
kr. 209.618,00

kr. 66.850,00
kr. 71.900,00

Regnskab og budget blev godkendt med applaus
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Indkomne forslag

Der er kommet 2 forslag, begge fra bestyrelsen.
Kontingentforhøjelse:
Da vi allerede fra i år skal betale yderligere kr.
25,00 pr. medlem til Hovedforeningen, og endnu
yderligere kr. 25,00 fra 2019, er det foreslået at
forhøje medlemskontingentet med kr. 50,00 fra
næste år, 2019. Gælder alle kategorier af
medlemskabet.
Ingen jubel, men heller ingen modsigelser, så
enstemmigt vedtaget.
Æresmedlem:
Bestyrelsen har modtaget flere forslag fra
medlemmer om at Britt Balle (BB) burde
udnævnes til Æresmedlem.
Dette emne er en Generalforsamlings
beslutning.
Dette forslag kan bestyrelsen støtte 100%, da
BB gennem mange år har ydet kæmpe indsats
for ÅPH og Politihundeforeningen.
Vedtaget med applaus.

Valg

Formand: PJ genvalgt med applaus
Sekretær: RL genvalgt med applaus
Frands Agersnap (FA) havde meddelt
bestyrelsen, at han ønskede at udtræde, derfor
skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem for 1
år.
Foreslået og valgt med applaus blev:
Allan Jørgensen (AJ).
(På valg ved Generalforsamlingen 2019 er:
Claus Guldborg Nyvold.
Allan Jørgensen.
Eva Bang Rasmussen.)
2 suppleanter:
1. supp. Peter Laursen foreslået
2. supp. Finn Husted foreslået
Begge valgt med applaus.
2 revisorer
Jesper Kraft og Maria Møller foreslået.
Begge valgt med applaus.
1 revisorsuppleant
Frands Agersnap blev valgt med applaus.

Evnt.

Her blev selvfølgelig en del emner vendt,
og referatet skulle dække de for
generalforsamlingen relevante.
Gave til Lodsejere.
Gitte gjorde opmærksom på, at der mangler at
blive uddelt 1 af ”Julekurvene” til en Lodsejer.
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Peter Lauersen påtog sig opgaven at få den
afleveret til Kenneth.
Vi skal have opdateret vores liste med adresse
m.v. til ”Gavemodtagere”.
Facebook.
Peter Lauersen gjorde opmærksom på, at det
kun er Medlemmer der har og kan få adgang til
ÅPH’s Facebook Medlemsside.
PL opfordrede medlemmerne til at deltage i
Område 2´s generalforsamling i Randers d. 22/2
Konkurrencer.
PJ opfordrede til IKKE at vente til sidste minut
med at tilmelde sig til diverse konkurrencer.
Al tilmelding og betaling er via kasserer som så
sørger for resten.
Figurant kursus.
AJ fortalte at vi nu lokalt kan uddanne fig.
Det er kun Landsdommere der kan uddanne fig.
og her har vi 2, nemlig AJ og BB.
Opfordrede til at mange tilmelder sig en fig.
uddannelse.
Husk at hver gang vi selv er til en konkurrence,
er der 2 – 3 personer for hver hundefører, der
frivilligt har valgt at hjælpe dig.
AJ opfordrede ”gl.” medlemmer til at melde sig
til et Konkurrenceudvalg, så der kan holdes liv i
de gamle traditioner samt sætte gang i nye.
Dejligt at se mange tilbyde sig.
Består herefter af:
Allan Jørgensen
Peter Lauersen
Gitte L. Larsen
Eva Rasmussen
Julefrokost.
God og hyggelig fest med lækker lækker mad
lavet af Gitte og Madsen. Rigtig stor tak for et
flot arrangement. Også stor tak til Dansk
Revision for endnu engang at ligge lokaler til.
Tirstrup
PL meddelte at datoer endnu ikke er modtaget.
Bonusinfo:
Vi er p.t. 56 medlemmer, hvoraf ca. 25 træner
hund.
Der blev takket for god ro og orden og et ønske
om et udbytterigt 2018, og et leve for PH blev
udråbt.

Bestyrelsen konstituerede sig således:
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Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Best. Medlem:

Peter Jensen
Eva Rasmussen
Claus Guldborg
Richard Leth
Allan Jørgensen

Vigtige opgaver her og nu.
Uddelegering af div. opgaver
(se referat af 21/5-2016)

Bestyrelse

Rengøring-klubhus-plads m.v.
AJ samlede det sådan: Lidt større fælles ansvar
overfor vores klubhus og hjælpe hinanden med
at holde det.

Områdeudvalg

Vi skal have beskrevet de enkelte opgaver
således dem, der påtager sig disse, ved hvad
det indebærer.

Bestyrelse

Marts
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