Referat for BCK Generalforsamling
Dato: 29. august 2017
1. Valg af dirigent
Anette Bak
Fristen for indkaldelse til generalforsamling er overholdt, men regnskabet
er lagt på for sent. Af hensyn til de fremmødte afholdes denne
generalforsamling for ikke at belaste klubben yderligere.
Henstilling til nuværende bestyrelse og kommende bestyrelse:
De formalia der er i klubbens love skal overholdes fremadrettet.
Vedtægterne skal bringes i overensstemmelse med eventuelle ændringer
såsom fjernelse af klubbladet.
2. Valg af referent
Felicia Céline Olsen
3. Valg af to stemmetællere
Linda Qvistgaard og Lilly Kuhfeldt
17 stemmeberettiget tilstede
4. Formandens beretning
Formandens beretning har været uploadet til tiden og skal ikke
godkendes, kun fremlægges.
Bemærkninger til beretningen:
Bestyrelsen har fået beretningen på lige fod med alle andre og ønsker nu
al den hjælp de kan få.
Formandens udmelding om, at interessen for hyrdning i klubregi er
faldet, er en ærgerlig udmelding. Ligeledes skal det huskes, at
omplaceringen ikke kan medtages som værende en aktivitet i klub regi,
da den er privat.
Ændringerne vedrørende klubbladet skal stemme overens med klubbens
love. Derfor er det væsentligt, at man får tilrettet klubbens love, så
handlinger og love er i overensstemmelse med hinanden. Bemærkning til
den kommende bestyrelse; det ønskes at ændringen i klubbladet
tydeliggøres over medlemmer og det ikke er noget man skal tilmelde sig.
Ligeledes blev udgifterne vedrørende klubbladet drøftet, men debatten vil
fortsætte mellem den kommende bestyrelse og bladudvalget, da det
kræver en længere debat for at præcisere.
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Der blev spurgt til om klubben har undersøgt hvorfor klubben har så få
frivillige hænder. Hertil blev der talt om at hverve nye medlemmer på
afholdte aktiviteter samt eventuelt finde hjælpere fra gang til gang, da det
ikke er alle, der kan overskue at binde sig i en længere periode.
Der blev sat spørgsmålstegn ved om det var de personlige relationer, der
besværliggjorde samarbejdet i bestyrelsen og udvalgene, men det blev
konstateret, at det primært omhandler den tunge arbejdsindsats samt
det at stå for skud overfor negative bemærkninger der gør arbejdet
mindre attraktivt.
Notat til kommende formand: Der måtte gerne være nævnt et par ord om
medlemsudviklingen i beretningen.
Der blev drøftet mulige aktiviteter, der kunne fremme medlems
aktiviteten og få fat i nye medlemmer. Herunder et skue hvor mindre
garvede udstillere kunne deltage med deres hunde, i denne
sammenhæng nævner Morten Matthes, at han gerne vil dømme et skue
uden betaling.
Opfordring til udstillingsudvalget om at gøre brug af medlemmerne til at
stå for de enkelte aktiviteter.
Opfordring til medlemmer om at kontakte udvalgene, hvis ens hund har
mulighed for at blive champion på dagen.
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og
meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
Det beklages at regnskabet er kommet så sent ud.
Er der noget vi kan gøre for at vi kan forbedre regnskabet?
Udstilling
Udstilling skaber det største underskud. Udvalget har i 2017 forsøgt med
at afholde en udstilling over Storebælt, hvilket desværre ikke var den
store succes. Fremadrettet forsøger udvalget at afholde udstillinger med
Samarbejdsudvalget for Britiske Hyrdehunde for at mindske
omkostningerne og i håbet om at skabe overskud på længere sigt.
Klubben skal blive skarpere til at dyrke det, der gik godt og afskaffe det
der gik dårligt. Regnskabet skal være mere detaljeret, så man kan se hvad
vi kan støtte op om og hvad vi skal lukke ned for.
Regnskabet er for uoverskueligt og der ønskes en udspecificering
fremadrettet. Det skal gøres mere tydligt i regnskabet hvad der bliver
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dækket for bestyrelse og udvalgsmedlem.
Givne medlemmer på general forsamlingen ønsker at se bilagene før de
ønsker at godkende regnskabet. Det forelægges, at de aftaler med den
kommende bestyrelse at se bilagene.
Opfordring til den nye bestyrelse: Revisions politik
Afskrivning
Rosetter, præmier m.m. føres ikke længere til lager, men betragtes som
en driftsomkostning. Resterende lager nedskrives/forbruges over dette
og (forslag) de næste to år.
Hvor mange kan godkende regnskabet: 8
Hvor mange kan ikke godkende regnskabet: 9
Regnskabet er ikke godkendt og skal på næste års generalforsamling,
ligeledes bliver den nuværende bestyrelse først meddelt ansvarsfrihed
når regnskabet står til godkendelse næste år.
6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed
Budgettet er offentliggjort på hjemmesiden og følger regnskabets
detaljeringsgrad.
Antallet af indkomne kontingenter er skønnet ud fra de seneste år.
Budgettet har været med på seneste bestyrelsesmøde.
Der bliver spurgt ind til om klubben gør sig i sponsorater. Sponsorater
hentes hjem i form af præmier, men et sponsorudvalg til klubben kunne
være ideelt.
”Bestyrelses møder, rejser og telefon” er en stor post som burde kunne
mindskes ved at revurdere budgettet.
Den nuværende bestyrelsen har gjort sig tanker om at sænke
kørselspenge til laveste takst og få lagt budget for hvert stævne. Den nye
bestyrelse har mulighed for at ændre budgettet og tilstræbe at skabe
overskud.
Nogle var bekymret over at budgettet allerede var sat til underskud, men
her er det vigtigt at huse på, at budgettet er lavet ud fra det forventede og
at man ikke kan lave et budget med overskud, hvis det ikke er en realitet.
Vi ønsker alle at skabe en klub med overskud og der skal bruges fælles
hjælp til at ”vende skuden”. Den kommende bestyrelse og udvalg må
gennemgå budgettet grundigt og bestræbe sig på at skabe overskud.
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7. Fastsættelse af kontingenter
Kontingentet er på nuværende tidspunkt 300 kroner og bestyrelsen
foreslår et uændret kontingent.
Der foreslås kontingentforøgelse på 25 kroner som målrettes et ekstra
blad. Den ekstra bladudgivelse skal dokumenteres i regnskabet, så der
kan følges op på det.
Stemmer for: 9
Stemmer i mod: 5
Det vedtages hermed at kontingentet sættes til 325 kroner.
8. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
9. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
Ingen kandidater ved tidsfristens udløb.
Nuværende status:
John Thor Pedersen trækker sig som formand
Bente Flindt Jensen (kassere) modtager ikke genvalg
Malene Høier Olsen modtager genvalg – valgt for to år
Der er en vakant bestyrelsesplads
Der er ingen valgte suppleanter, der skal derfor vælges to nye suppleanter
Tre bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem 1: Linda Qvistgaard vælges på to år
Bestyrelsesmedlem 2: Rikke Nielsen et år
Bestyrelsesmedlem 3: Lisbeth Christensen et år
Suppleanter
Morten Matthes
Frank Kuhfeldt
10. Valg af to revisorer og en revisorer suppleant
Johanna Allanach og Lone Thyrsgaard ønsker begge genvalg.
Louise Larsen vælges som revisor suppleant.
11. Eventuelt
Bestyrelsen har ikke modtaget nogle indkomne forslag inden for fristen.
Opfordring til den kommende bestyrelse om at være mere kommunikativ
med medlemmerne.
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Anne Gisselø vil gerne byde sin hjælp inden for hjemmesiden (udover
bladet).
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