Ordinær Generalforsamling i OPH
Tirsdag den 07/02-2017,
19:00 – Højstrup.

Tilstede:

15 medlemmer plus 6 fra Bestyrelsen

Ikke stemmeberettiget:

1

Fuldmagter:

0

Agenda:
1. Valg af Dirigent
2. Beretning for 2016 ved Næstformanden
3. Regnskabet for 2016 ved Kasseren
4. Fastlæggelse af kontingent for 2018
5. Indkomne forslag
6. Aktiviteter i 2017
7. Valg til Bestyrelsen og Suppleanter
8. Valg af Revisorer og Suppleanter
9. Valg af Fanebærer, Sektion 1
10. Eventuelt


Valg af Dirigent.
Der blev peget på Arvid Brøndsted, der blev enstemmigt valgt.



Arvid konstaterer at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og overgiver ordet til
Næstformanden.



På vegne af Formanden gennemgik Næstformanden Beretning for 2017.
Der var ikke kommentarer hertil, hvorefter Beretningen blev godkendt.



Kasseren gennemgik Årsrapporten for 2016.
Niels-Jørgen nævnte, at der er varslet nye regler for Kontingentfritagelse for Sektion-1
medlemmer. Kasseren svarede, at Bestyrelsen har fået oplyst dette, men vi afventer
nogle klare retningslinjer efter Repræsentantskabsmødet snart, hvorefter vi omgående
vil melde tilbage.
Herefter blev Regnskabet for 2016 godkendt.



Kontingentet for 2018 forbliver uændret:
875,00 for Aktive medlemmer
350,00 for Aktive uden hund
259,00 for Passive
Heraf betaler vi 75,00 pr. aktivt medlem til Området og 200,00 til DPH samt hertil også
150,00 pr. passiv.



Vedrørende De Vigtigste Aktiviteter for 2017 henvises til A kalenderen, der løbende
bliver opdateret.



Dirigenten nævner, at der ikke er modtaget Forslag til behandling.



Valg af Kasserer og Bestyrelsesmedlemmer.


Kasserer Ulla-Britt Sieverts har ønsket genvalg og blev enstemmigt genvalgt.



B medlem, René Marco har ønsket genvalg og blev enstemmigt valgt.



B medlem, Inge Andreasen har ikke ønsket genvalg. Som nyt
Bestyrelsesmedlem foreslog Bestyrelsen Sofie Amalie, som blev enstemmigt
valgt. Sofies ansvarsområde i bestyrelsen afgøres ved Konstitueringen, 22/022017.





Endelig havde Bestyrelsen besluttet at Klaus Malmos Nørgaard indtræder i
Bestyrelsen. Klaus er så på valg til Generalforsamlingen, 2018. Klaus’
ansvarsområde i Bestyrelsen afgøres ved Konstitueringen, 22/02-2017.

Valg af Første- og Anden Suppleant til Bestyrelsen.


Som Første-Suppleant blev foreslået Lone Sjørslev Runa, som blev valgt uden
modkandidater.



Som Anden-Suppleant blev foreslået Katja Tvergaard, der blev genvalgt uden
modkandidater.



Som Revisorer blev Tommy Madsen og Svend-Erik Jørgensen enstemmigt genvalgt
uden modkandidater.



Som ny Revisorsuppleant blev Marianne Johansen enstemmigt valgt uden
modkandidater.



Som aftenens absolutte klimaks blev Fanebærere for Sektion 1, Niels Jørgen Hansen og
Arvid Brøndsted enstemmigt genvalgt.



Eventuelt:



Arvid nævner, at toiletforholdene er ikke acceptable på Højme.
Bestyrelsen er enig og der er flere initiativer vej snarest muligt. Bl.a. kan vi måske
få adgang til DCH’s toilet lige ved siden af. Vi arbejder også på en anden løsning hos
os selv.

.


Bende spørger ind til, hvorvidt Lasse selv skal sørge for bideovertræk til træningen.
Bestyrelsen svarer, at han naturligvis ikke skal have disse udgifter og at vi nok skal
sørge for at dette bliver fortalt til ham / OPH dække disse udgifter.



René L. nævner prisen for ”udvendigt lys”, hvortil Kristian MM svarer, at det er billigt
for så lang tid og at man også skal huske, at der skal være råd til udskiftning af pærer /
vedligeholdelse, hvilket kan være temmelig kostbart..



Klaus MN nævner, at han håber der fremover vil være flere som stiller op som hjælpere
til konkurrencer og arrangementer..



Sophie Amalie nævner, at vejen op til arealerne på Højme er meget hullet. Morten
nævner, at der er grus/sten derude og vi skal bare rekvirere nyt fra Kommunen, men vi
skal selv sprede det / skal selv reparere adgangsvejen og parkeringsarealerne.



Marianne nævner, at hvalpebanen / ”kravlegården” er meget knoldet.



Alle blev enige om, at der skal laves en arbejdsdag derude, hvor dette bringes i orden.



Morten fremviste de flotte nye jakker og trøjer vi har fået lavet til vore trænere.
Medlemmerne kan også købe dem for meget rimelige penge. Der kommer snarest flere
oplysninger herom.



Pokaler udleveres af Inge.

Dirigenten runder af og siger alle tak for et rigtigt godt møde og en god ro og orden.

Arvid Brøndsted,
Dirigent:

René Marco
Sekretær.

_________________________

_______________________

