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1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Lisbeth Vindum, hun er valgt.
2. Beretning v/foreningens formand
Ole vil bl.a. fortælle lidt om Vision Vestergade.
2018 havde vi flere sociale arrangementer, vi have 2 deltagere til Nordisk DM, DM 2 i C, 1 i B, 2 i
A, 1 i Rally O og 1 i AG. 4 kredsmestre.
Vi sluttede med 124 medlemmer, en stigning på 2 medlemmer fra 2017. Vi har fået 2 aktive
trænere mere.
På landsplan 12455 medlemmer, stigning på 0,2%. I 1694 medlemmer i kreds 2, et fald på 4 %.
2019 startede med 109 medlemmer. Vi starter 3 mdr. Hvalpehold. Vi er 15 aktive trænere, 1 passiv,
1 aspirant og 3 hjælpetrænere. Der er gengangere af trænere på flere hold.
Vi mangler poster i forskellige udvalg, der mangler tovholdere. Nødvendigt for at klubben kan
fungere. DCH Ikast har ligget her siden 1944, men siden 2017 har vi kun fået lov til at være her et
år af gangen, vi har et projekt flytning, vi har været på forkant med samtaler med kommunen. Vi
ved endnu ikke hvordan det ender.
Kommunen har lavet et lokalplan for området hvor vi p.t. Ligger. Vi er ikke tænkt ind. Vi har
arbejdet med Vision Vestergade. Da vores aftale med kommunen ikke var på plads, lavede vi et
høringssvar til kommunen. Kommunen ville gerne have os til at trække høringssvaret tilbage, det
ville vi ikke, så kommunen vedtog planen alligevel. Vi skal regne med at vi skal være ude herfra
senest 31/12 2019.
Vi håber at vi kan få en udgiftsneutralt flytning. Kommunen kom for 14 dage med et nyt forslag til
arealfordeling. Der skal laves en lokalplan for området, så vi skal tænke alt ind (redskabsskur og
evt. en hal.) de er ikke på de nye tegninger fra kommunen, vi forventer de er på inden kommunen
laver ny lokalplan. Vi er med i et projekt, på nordsiden, om en hal.
Bestyrelsen kommer med udmeldinger, når de har noget nyt (også hvis der ikke er noget nyt) på
Facebook, hjemmesiden eller på møder.
Tak til alle udvalg! Der er nogen der er holdt, andre er kommet til. Vi har brug for så mange som
muligt. Vi vil hellere have 5 der har 1 job, i stedet for 1 der har 5 job. Vi mangler materialeudvalg.
Der er meget der skal holdes ved lige.
Tak til alle der yder en hånd ved div. Arrangementer.
Beretning godkendt
3. Regnskabsaflæggelse v/foreningens kasserer.
Kasseren udleverer regnskabet og kommer med en uddybende forklaring.
Vi er startet op med Conventus, trænerne skal oplæres i dette. Vi har fået Mobilpay. (42902 kr.
blevet indbetalt på 121 betalinger)
Regnskabet er godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr og indskud.
Bestyrelsen foreslår:
Uændret oprettelse:200
Grundgebyr: 500 stigning på 40 kr.
Træningsgebyr: 800 stigning på 200 kr. (Anden hund 400kr. (Fra 300))
Enstemmigt vedtaget.
5. Indkomne forslag
Ingen
6. Valg af formand:
Ole Kaas Andersen - på valg - genopstiller
Genvalgt
7. Valg af kasserer:

Ib Knudsen - ikke på valg
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
Susanne Sommerlund - på valg – genopstiller, Genvalgt
Jonna Andersen - ikke på valg
Peter Ploug Rasmussen - på valg - genopstiller, Genvalgt
9. Valg af 2 suppleanter
Mette Randers - på valg - genopstiller, Genvalgt
Conny Damholdt - på valg - genopstiller, Genvalgt
10. Valg af 2 revisorer:
Lisbeth Vindum - på valg Genopstiller, genvalgt
Berit Skellgaard - på valg Genopstiller, genvalgt
11. Valg af 1 revisorsuppleant
Holger Kramer - på valg Johnny Lauritsen stiller op, valgt
12. Eventuelt
10 års Jubilar: Aase Jensen og Anne Mette Mikkelsen
20 års jubilar: Lykke Lange
Materialeudvalget stopper, der uddeles en lille gave til dem.
Egon, Henning, Tina og Knud
Kredsmestre:
Ole Kaas Andersen, A klassen
Conny Damholdt, B klassen
Lone Gindler, Rally Champion
Anette Mathiasen, Rally Begynder

Bestyrelsen 2018/2019
Formand. Ole Kaas Andersen
Næstformand Susanne Sommerlund
Kasserer Ib Knudsen
Sekretær Jonna Andersen
Bestyrelsesmedlem Peter Ploug Rasmussen
1.suppleant Mette Randers
2.suppeleant Conny Damholdt

