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Referat:
1. Valg af dirigent
a. Jørn er valgt. Ingen indvendinger

2. Beretning af foreningens formand
a. Vores hjemmeside blev lukket pga. et stort virus angreb, vi har derfor ikke haft nogen
hjemmeside i starten af 2015. Der er nu blevet lavet en ny hjemmeside, som skridt
for skridt er ved at tage sin form. Anja og Tue skal have stor tak i den forbindelse.
b. Der er kommet flere medlemmer til DcH Ørsted, pr. 30.09.2015 er vi nu 57
medlemmer.
c. Anja stopper som træner ved årsskiftet. Vi har været rigtig glade for Anja som træner
og håber på stadig at se hende i klubben.

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer
(Se dokumentet ”Regnskab 01.10.2014-30.09.2015 for detaljer)
a. Indtægter i alt: 50.656,09
b. Udgifter i alt: 37.393,39
Kirsten har gjort en stor indsats med græsklipningen. Hun har indgået aftale
med Cross-klubben om at deles om klipning af græsset, samt klippet det selv
de fleste gange. Stor tak til Kirsten.
c. Periodens overskud: 50.656,09 – 37.393,39 = 13.262,70
d. Beholdning d. 30.09.15: 36.814,84
e. Ingen indvendinger. Regnskabet er godkendt.

4. Fastlæggelse af kontingent
a. Bestyrelsen ønsker ingen ændringer i kontingentet. Ingen indvendinger. Kontingentet
er godkendt.

5. Indkomne forslag
(Se de fulde forslag i dokumenterne ”Indkomne forslag 1” og ”Indkomne forslag 2”)
a. Tilføjelse til § 4:
Kontingent til landsforeningen og kreds medregnes kun til grundkontingent i den
lokalforening, hvor medlemmet er hovedmedlem.
Forslag stillet af Bestyrelsen.
Begrundelse: tilføjelse vedtaget på DcH’s ordinære landsmøde 21. marts 2015
b. Ændring i § 5 til:
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 30. november
6. Valg af formand (ulige år) / kasserer (lige år)
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (ulige år) / 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
Forslag stillet af Bestyrelsen.
Begrundelse: Mere fleksibilitet ved afholdelse af generalforsamling. (Som
bestyrelsen er konstitueret nu, er både formand, kasserer og næstformand på valg det
samme år).
c. Ingen indvendinger mod de indkomne forslag. Begge indkomne forslag er vedtaget.

6. Valg af formand
a. Lena Katrine Berg ønsker ikke genvalg. Hun træder ud af bestyrelsen.
Bodil Fur er foreslået af Kirsten Bødker
Ingen indvendinger. Bodil er valgt som formand.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
a. Kirsten Bødker er villig til genvalg som kasserer
Ingen indvendinger. Kirsten er genvalgt som kasserer.
b. Bodil Fur er villig til genvalg, som formand. Best.medl. Hanne de Wolff træder op
som næstformand. Ingen indvendinger. Hanne de Wolff og Bodil Fur er valgt.
c. Per Martinussen foreslået af Hanne de Wolff som nyt bestyrelsesmedlem.
Ingen indvendinger. Per er valgt som bestyrelsesmedlem.

8. Valg af 2 suppleanter
a. 1. suppleant Maja Aagaard er trådt ind i bestyrelsen
Lars Kastrup Jørgensen foreslået af Bodil Fur.
Ingen indvendinger. Lars Kastrup er valgt som 1. suppleant.
b. 2. suppleant Bettina K. Christensen er ikke medlem af klubben mere.
Mikkel Bech foreslået af Hanne de Wolff.
Ingen indvendinger. Mikkel Bech er valgt som 2. suppleant.

9. Valg af 2 bilagskontrollanter
a. 1. kontrollant Jane Bak er villig til genvalg.
Ingen indvendinger. Jane Bak er genvalgt som 1. kontrollant.
b. 2. kontrollant Bente Jakobsen er villig til genvalg
Ingen indvendinger. Bente Jakobsen er genvalgt som 2. kontrollant.

10. Valg af bilagskontrollant suppleant
a. Aase Troelsgaard er villig til genvalg som bilagskontrollant suppleant.
Ingen indvendinger. Aase Troelsgaard er valgt som bilagskontrollant suppleant.

11. Eventuelt
a. Thomas Hansen spørger ind til formandens beretning om DcH Ørsted’s fremtid, samt
snak om evt. flytning.
DcH Ørsted er ikke tvunget til at flytte, men bestyrelsen har haft nye arealer i
kikkerten i det seneste år. Årsagen er at klubben er nødsaget til at træne de
aftner/dage, som skydeklubben ikke træner (da DcH Ørsted i tidernes morgen
flyttede til Ørsted Enge, blev dette forlig indgået af sikkerhedsmæssige og praktiske
årsager) Skydeklubben er nu blevet større og har derfor brug for flere træningsdage.
Dette resulterer i at vi har færre dage at træne i om ugen. I og med at DcH Ørsted har
fået flere medlemmer dette år, bliver ønsket om flere træningsdage større.
I starten af 2015 fik vi et konkret tilbud via kommunens kultur/fritidsafdelingen, om
at flytte vores klub og træningsaktiviteter til Holbæk. Efter nøje drøftelse i klubbens
bestyrelse har vi takket nej tak til dette tilbud. Arealet i Holbæk lå i et tætbebygget
område og der har ikke været nogen gode erfaringer i andre DcH foreninger, ang.
flytning til tætbebygget områder, uanset høring eller ej.
Konklusionen er at DcH Ørsted fortsat bor og træner i Ørsted Enge.
b. Bestyrelsen giver afskedsgave til Lena, for hendes arbejde som formand. Stor tak til
Lena. Lena modtager erkendtlighed for hendes indsats som træner,
c. Bestyrelsen giver afskedsgave og erkendtlighed til Anja, for hendes arbejde som
træner. Stor tak til Anja.
d. Bestyrelsen giver en erkendtlighed til Kirsten, for hendes indsats i bestyrelsen, som
træner og som tak for græsklipning. Stor tak til Kirsten.

