Årsmøde - Referat
Region Midtjylland
17.01.2019 kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægternes § 15, stk. 12
1.

Valg af dirigent:
Egon Andersen
Egon Andersen fremfører at årsmødet er rettidigt indkaldt, og der er 45 fremmødte.
Egon Andersen fremlægger at der er sket den fejl at Jon Andersen ikke er anført
som værende på valg.
Jon Andersen er villig til genvalg, og general forsamlingen fortsætter herefter.

2.

Valg af referent:
Ane Gleerup

3.

Valg af mindst 2 stemmetællere
Helle Engelsen og Lars Purr.

4.

Ledelsens beretning og planer for fremtidigt arbejde
Egon Andersen gennemgår den skriftelige beretning afsnit for afsnit.
Der spørges til om man ikke længere kan komme på trænerkursus, og der svares at
alle kvalificerede kan indstilles til trænerkursus.
Der spørges til hvad det vil sige at der er fokus på hjælpere og prøveledere, og der
svares at det kræver en ekstra indsats at få folk til at stille op..
Herefter godkendes den skriftelige beretning enstemmigt.
Jens Andersen fremlægger herefter den mundtlige beretning.
og der er ingen yderligere kommentarer..

5.

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse og decharge
samt budget for indeværende år
Der er ingen kommentarer til regnskabet, og regnskabet godkendes enstemmigt.
Herefter fremlægges budgettet.
Der spørges til hvorfor regionsledelsen ikke er mere optimistiske i deres
budgetlægning, og der svares at vi ikke har forventning til samme indtjening i 2019.
Der stilles spørgsmål til hvad det oparbejdede overskud skal bruges til, og der
foreslås at man sætter træningsprisen ned.
Jens Andersen svarer at man fra regionsledelsen side har vurderet at man hellere vil
bruge pengene til arrangementer. Kirsten Vestergaard siger at hun gerne vil bruge
pengene på at uddanne instruktører, hvilket bifaldes.
Der siges også at man gerne vil bruge penge på dyrere dommere til fx skuer.

6.

Behandling af indkomne forslag:
Der er ikke indkommet nogle forslag

7.

Valg til regionsledelsen
På valg er:

8.

Jon Andersen; Genopstiller
Jens Andersen; Ønsker ikke at genopstille
Ane Gleerup; Ønsker ikke at genopstille
Opstillet:
Thorsten Dahl Pedersen
Opstilling af suppleanter:
Regionsledelsen opstiller Bjarne Nielsen efter tidsfristen.
Derudover stiller
Trond Gjøtterud op
Åse Gjøtterud op
Bettina Bohnsack op
Åse Gjøtterud fremfører at hun og Trond kun ville stille op hvis der manglede
kandidater og de trækker sig herefter.

Hermed bekendtgør Egon Andersen at;
Bjarne Nielsen valgt til regionsledelses repræsentant, og
Bettina Bohnsack er valgt til suppleant. Bettina ytrede ønske om at være suppleant..
Thorsten, Bjarne og Bettina præsenterer kort sig selv, og herefter udspiller der sig
en kort diskussion om privattræning.
9.

Valg af revisor samt revisorsuppleant:
Opstillet:
Niels Grønbæk.
Suppleant, her vælges Jens Andersen.

10.

Eventuelt:
Det fremføres at privattrænings spørgsmål er en privat sag.
Det fremføres også at der ikke er nye argumenter i forhold til privattræning, men man kan
se at retrieverklubben er en værdig konkurrence i forhold til privattræning.
Det fremføres også at retrieverklubben jo bruger privattrænere i deres uddannelse til
instruktører.
Det nævnes at instruktørerne i DRK er frivillige og har andet arbejde ved siden af træning.
En af de instruktører der har været på uddannelsen argumenterer for hvorfor man har
brugt privat instruktører på uddannelsen.
Dette gøres fordi de bruger de principper som DRK anvender.
Dette vil gøre at de grundlæggende principper der trænes efter bliver identiske på
træningspladserne.
Det fremføres også at man bør tænke sig om en ekstra gang hvis man selv udbyder privat
træning, og samtidig sidder i regionsledelsen.
Det foreslås at regionsledelsen tilgodeser dem der er hjælpetrænere rundt om på
træningspladserne.

Der spørges til hvorfor Skive træningsplads ikke længere er aktiv. Træningskoordinatoren
svarer at der ikke er instruktører til rådighed, og dem der har været i gang der ikke længere
er aktive.
Der var et møde i september 2018 hvor man forsøgte at få liv i pladsen igen, men dette er
ikke blevet iværksat. Der blev udvalgt en arbejdsgruppe som lovede at man inden den 1.
Marts gik i gang. Der er tale om at få et separat CVR nummer, som kan anvendes i forhold
nogle muligheder for terrænleje.
Træningskoordinatoren har et stort ønske om at Skive træningsplads igen skal blive en aktiv
træningsplads.
Det fremføres at man kan leje sig ind hos DcH i Skive.
Lars Purr tilkendegiver at man kan leje lokalet her i Herning igennem ham. J
Der mangler virkeligt mange hjælpere til prøver, skuer og så videre.
Markprøveudvalget SKRIGER efter hjælpere..
Det foreslås at man bruger Facebook mere aktivt i forhold til at skaffe hjælpere..
Og hjemmesiden trænger til en ordentlig overhaling.
Der siges tak til de afgående regionsledelsesmedlemmer.
Herefter afslutter Egon Andersen årsmødet

