Referat fra Generalforsamlingen afholdt i Rottweilerklubben kreds 31 Skive fredag d. 4. marts 2016.
Martin Hasager byder velkommen og beklager situationen med, at RKD DK ikke kan sende en
opdateret medlemsliste.
1. Ralf Christensen bliver valgt som dirigent og han fortæller, at generalforsamlingen er retmæssigt
indkaldt.
2. Merete Andersen bliver valgt som referent
3. Mathias Weedfald og Preben Weedfald bliver valgt som stemmetællere.
4. Martin Hasager fremlægger formandens beretning:
-

I april måned var der VM udtagelse

-

3 weekender med mentalbeskriver uddannelse afholdt for DKK

-

3 weekender, hvor der blev afholdt mentalbeskrivelser for RKD

-

Weekend sammen med RKD Silkeborg kreds 17, hvor der blev afholdt Scandinavian med
udstillinger og IPO.

-

Alle hjælperne til vore arrangementer, har været inviteret med til spisning, som tak for hjælpen
middag, på Restaurant Limfjorden, her var der 14 stk. med.

-

Godt samarbejde med Schæferhundeklubben i Skive – og vi forventer pga. formandsskifte i
Schæferhundeklubben, at det kun kan blive bedre.

-

RKD 31 har betalt de nye skjul til banen i Skive.

-

Tak til alle dem, der har hjulpet til alle de arrangementer, der har været i løbet af året.

-

Uddeling af erindrings kopper til de bedste repræsentanter i de forskellige IPO discipliner.
IPO3 Trine Dyrgaard og Kakestto´s Haps
IPO2 Jan Thomasberg ogBuderup´s Disco
IPO1 Jakob Toftgård Christensen og Vom Hause Luna´s Kenja
BPB Rikke Bruun og Opperby´s Boombastic

Formandens beretning bliver enstemmigt godkendt.
5. Jesper Svenningsen fremlægger regnskabet
-

Regnskabet godkendes enstemmigt.

6. Ingen forslag.
7. Vi fortsætter med et kredstilhørs kontingent på 100 kr.
8. Martin Hasager og Jesper Svenningsen genvælges enstemmigt.
9. Rikke Bruun vælges som 1. Suppleant og Ulla Mogensen vælges som 2. Suppleant.
10. Trine Dyrgaard vælges som Revisor og Jan Thomasberg vælges som Revisor Suppleant.
11.
-

Merete Andersen spørger om muligheden for at lave en kop til årets bedste udstillingshund –
der vil blive set på forskellige muligheder på en point ordning.

-

Ulla Mogensen spørger om prøver der er taget i andre kredsen også er gældende til bedste
hund (koppen) – Der bliver svaret at de også er gældende.

-

Rikke Bruun spørger om der bliver lavet et møde inden DM, så alle ved præcis, hvad de skal
tage sig af – der er fastsat en dato, for et møde for alle de delegerede.

-

Ralf Christensen foreslår, at vi laver en drejebog til IPO DM - der bliver fortalt, at der allerede
findes en i RKD, som vi vil benytte os af.

-

Jan Thomasberg spørger om, hvad planen bliver til festaftenen i forbindelse med RKD DM – får
at vide, at der vil blive lavet noget i klubhuset.

-

Merete Andersen spørger på dommer muligheder til udstillingen i august – der bliver valgt 3
mulige dommere, som bliver forespurgt.

Martin Hasager afslutter generalforsamlingen med at takke for medlemmernes store hjælp til diverse
arrangementer og håber, at folk vil være lige så behjælpelige i 2016.

