Referat af generalforsamling den 19. september 2015
Mødested: Herlufmagle Hallen, Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle
Mødeantal: 60 stemmeberettigede medlemmer
Referent: Jimmy Alfsen og Beate Feddersen
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Salg af ejendommen Jørgen Jensens Vej 25, 4700 Næstved
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Formand Helle Øllgaard bød velkommen og gik over til dagsordenen.
Ad. 1 Valg af dirigent
Advokat Kim Steen blev foreslået og valgt.
Kim Steen kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Et medlem undrede sig over, at den ikke var synligt fremme på hjemmesiden, og mente derfor den ikke var
lovligt indvarslet.
Kim Steen var af den overbevisning, at den var lovligt indvarslet, da den havde været på hjemmesiden.
Kim Steen valgte at flytte pkt. 10 - Offentliggørelse af resultat af urstemning til bestyrelsen - op i dagsordenen, så den kom lige efter punkt 4, da resten af dagsordenen ellers ikke ville give nogen mening.
Det var der enighed i.
Ad. 2 Valg af referenter og stemmetællere
Bestyrelsen foreslog Jimmy Alfsen og Beate Feddersen som referenter.
De blev valgt.
Bestyrelsen foreslog Allan Laursen og Flemming Nielsen som stemmetællere.
Der kom modforslag, da det blev foreslået, at Vipse Sølyst også ønskede at være stemmetæller.
Flemming trak sig hermed.
Allan og Vipse blev valgt.
Ad. 3 Bestyrelsens beretning
Helle aflagde beretningen:
”Bestyrelsen byder velkommen til vores ordinære generalforsamling. Igen en generalforsamling der på
mange måder er imødeset med stor alvor og bekymring af bestyrelsen.
Et vigtigt omdrejningspunkt i driften er kassererposten.
En post, der indebærer et stort ansvar for løbende overblik og bestyrelses-orientering om økonomien. Vi har
nu endelig fået en kasserer valgt ind, som har arbejdet meget med at få ændret tingene i regnskabet. Vi er
ikke i mål, men vi er et stykke af vejen.
Det har været en ganske vanskelig proces med mange forhindringer. Arbejdet med det daglige regnskab blev
stoppet da tidligere kasserer gik af og overgik til revisoren, som overtog det frem til 01.07.2014. Det var
svært at få etableret ny forbindelse til bank, så derfor lå det hele stille til sidst i oktober. Såvel medlemsliste
som regnskab skulle altså startes op igen på det tidspunkt. Samtidig var det bestyrelsesmedlem, som havde
det mest indgående kendskab til regnskabet trådt ud af bestyrelsen, så der var ingen, der kunne gøre rede for
den følgende periode. Med hjælp fra eksterne folk er det lykkedes at få samlet de fleste ting op i regnskabet,
men det har kostet klubben et meget stort beløb, at få det hele op at køre igen. Det siger sig selv, at det har
været vanskeligt at få samlet alle bilag, når der ikke har været kontinuitet i forløbet.
Vi kunne have valgt bare at lade tingene ligge, men vi ønsker så realistisk et regnskab som muligt. Dog vil
det ikke fuldt slå igennem i år med gennemsigtigheden, da der er mange omlægninger, som skal laves inden
da.
Vi har taget konsekvensen af, at der skal være gennemsigtighed og sikkerhed i forbindelse med overførsler.
Bilagene skal underskrives af modtager og kasserer eller formand. Bilagene ledsages af en begrundelse for
udbetaling i form af arbejdsplan, mødeindkaldelse eller andet. Derudover har vi forslag til ændringer i vedtægterne, så det fremover sikres at både formand og kasserer godkender udbetalinger. Og hele bestyrelsen
godkender når det er ekstraordinært store beløb.
Der har været en tendens til, at når man forlod bestyrelsen i utide, så enten destruerede man alt på sin pc, afleverede ikke lånt udstyr osv. Det har været ENORMT tidskrævende at lave alle dokumenterne på ny samt
finde ud af hvilket udstyr, hvilke bestyrelsesmedlemmer har haft. Der mangler desværre nogen ting endnu,
men det er nok ikke noget vi kan gøre noget ved da det er påstand mod påstand.
Dette har vi ligeledes taget konsekvensen af og der er nu udarbejdet et dokument som man som bestyrelsesmedlem med sin underskrift erklærer at afleverer alt udstyr og dokumenter. Inden for rimelig tid efter sin
afgang fra bestyrelsen.
Medlemstal
Medlemstallet er nogenlunde stabilt, vi har pt. ca. 600 A-medlemmer og ca. 100 B-medlemmer. Dertil kommer K-medlemmer og støttemedlemmer. Så samlet set har vi ca. 750 medlemmer. Kan vi blot opretholde
denne medlemsstatus skal vi være tilfredse.

Vi har hele tiden vidst, at vi, med de stramninger vi har lavet på sundhed, udstillingspligt og generelt at regler, er til for at blive overholdt, ville miste nogle medlemmer. Det er beklageligt, men omvendt kan vi ikke
som forening se gennem fingre med sundheden.
Kenneler
Vi ser en lille fremgang i kenneler, dette er vi rigtig glade for. Det skulle også gerne være attraktivt at have
kennelmærke, især er prisen for stambogsføring betydelig billigere.
Vi havde en forventning om, at vi kunne nå ud at besøge alle vores kenneler, samt aflægge nye kenneler et
besøg inden godkendelse. Dette var dog en post vi måtte nedlægge, da det gik op for os, hvordan det stod til
med økonomien tilbage i foråret 2014! Derfor aflægger vi nu kun besøg, hvis der er et behov. Vi kører dog
stadig til kenneler, som ligger i nærheden af hinanden, så man kan godt få et besøg, uden der nødvendigvis
er et behov. Vi har i den forbindelse valgt at sætte taksten for kørepenge til kennelbesøg ned, så der nu kun
udbetales halvdelen af, hvad der tidligere blev udbetalt.
IT/Database
Jeg kunne starte pladen og sige at det er på vej, men jeg vil i stedet om et ganske øjeblik præsenterer databasen, egentlig ville jeg ønske at jeg kunne sige at jeg kunne lukke op for at i selv kunne se det igennem. Men
der mangler desværre stadig nogle ting inden det bliver en realitet.
Dog er alle hundene nu lagt i databasen, og lige nu kører vi test på om alle anerne også følger med når vi vil
printe en stambog. Dernæst følger at vi skal have alle medlemmerne reg. i systemet, koblet hunde på medlemmerne osv.
Betalingsdelen på hjemmesiden er endelig efter MEGET korrespondance med Nets blevet godkendt. Der
ligger faktisk også allerede ikoner nederst på siden så man kan se hvilke kort man kan benytte. Det skal blot
lige implementeres i systemet så vi kan starte betalingerne op.
Jeg forventer at dette er i gang inden årsskiftet så medlemsopkrævningerne kan klares via kortbetaling på
hjemmesiden.
Klubber
DRU’s Chihuahuaklub har desværre valgt at lukke ned til deres ordinære generalforsamling. Grunden er
hverken uoverensstemmelser eller andet. De har kæmpet for at få nye bestyrelsesmedlemmer hvilket ikke er
lykkedes. Vi håber dog stadig nogen nye melder sig på banen til at køre klubben videre.
Vores nystartede specialklub ”Den Gamle Broholmer” ser ud til at fungerer, der er efterhånden en del broholmere på udstillingerne og vi håber der med tiden vil komme endnu flere.
Udstillinger
Udstillingerne gennem året er gået rigtig godt. Det første, Jytte og jeg tog fat på, efter jeg tiltrådte som formand, var at søge SKAT om momsfritagelse på udstillinger. Dette fik vi hurtigt bevilget, og det har bevirket,
at vi nu på de fleste udstillinger kan lave et lille overskud. Samlet set skulle udstillingerne over hele året
gerne løbe rundt i sig selv. Dette var et vigtigt tiltag. Der har i de sidste mange år været underskud på udstillingerne, og det kan DRU ikke blive ved med at bære.
Samarbejde
EKN er nu helt oppe og køre, vi har derfor nu endnu flere klubber at samarbejde med. DRC Tyskland har vi
stadig samarbejde med, Michelle og jeg havde møde med dem i juni og de er meget interesseret i at udvide
samarbejdet. Så vi arbejder på at få arrangeret en dobbeltudstilling i Sønderjylland i samarbejde med DRC.
Derudover er der stadig samarbejde med Svenske SHK, og Norske NHL.
Samlet set
At få genoprettet økonomien er stadig 1. prioritet. Derfor tog jeg mandag efter jeg tiltrådte som formand
kontakt til TDC for at få styr på telefonregningerne, dette opkald gav en besparelse på telefoner på over
10.000 kr. om året.

Efterfølgende har vi i bestyrelsen lavet yderligere tiltag til at bedre økonomien, her kan nævnes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Klubbens kasserer er ikke lønnet mere.
Kontingent opkræves via mail i så vid udstrækning som muligt – besparelse i porto.
Nye medlemmer kontaktes via mail – besparelse porto.
Kørselsgodtgørelse differentieres i forhold til formål.
Der er søgt om momsfritagelse på alle udstillinger i dette år, og det er godkendt af SKAT.
Leasingaftale vedrørende kopimaskine er opsagt og der er lavet en ny aftale med en besparelse på
2.000 kr. pr. måned.
Nye tiltag på stambogsføringen vil på sigt give besparelser på blandt andet porto.
Der er ændret kontrakt med leverandør af EL.

Vi arbejder fortsat på at finde besparelser, så fremtidige tiltag er salg af huset i Næstved. Det er et dyrt gammelt hus at have stående. Det bruges for lidt. Dette punkt har vi på dagsorden da det skal vedtages af generalforsamlingen før vi kan sætte det til salg.
Racehunden vil i fremtiden blive lavet elektronisk og lagt på hjemmesiden, vi vil derved få en stor besparelse på trykning samt porto til udsendelse. Vi vil stadig skulle trykke nogle stykker med langt fra det antal
vi i dag får trykt. Vi forventer en besparelse på 30.000 kr. pr. år på trykning og næsten 20.000 kr. pr år i
porto.
Rygter
En samlet bestyrelse, som er loyal over for hinanden, klubben og ikke mindst medlemmerne, er noget vi prioriterer højt. Vi har desværre fået nogle bratte opvågninger undervejs. Folk vi troede, vi kunne stole på har
vendt os ryggen, og nogen har sågar spredt rygter om os. Det tolererer vi naturligvis ikke, men at begynde at
modargumenterer på rygter ligger os fjernt. Dog måtte vi umiddelbart inden generalforsamlingen offentliggøre en skrivelse, som er udarbejdet i samarbejde med DRU’s advokat, omkring rygter. Vi opfordrede vores
medlemmer til at støtte op om den nuværende bestyrelse, og det håber vi så, vi kan se resultatet af om lidt til
urafstemning til bestyrelsen.
Rygterne talte desværre også sandt, så der er ingen tvivl om at vi som bestyrelse må skrue bissen på i fremtiden og kritisk overveje hvilke medlemmer vi får ind, samt hvor meget ballade man skal lave for at ryge ud
igen. En bestyrelse som DRU’s behøver arbejdsro så vi kan få tingene til at glide.
Hermed overdrages beretningen til generalforsamlingens godkendelse”.
Der blev stillet spørgsmål til om samarbejdet med EKN ikke skulle vedtages på en generalforsamling.
Helle svarede, at hun ikke mente at det skulle det.
Et spørgsmål blev stillet, om hvad man gjorde med gavekort fra Chihuahuaklubben.
Helle svarede, at det kan bruges i DRU-regi.
Der blev spurgt ind til, om hvilke forpligtigelser der var.
Helle svarede, kun kontingent.
Beretningen blev herefter sat til afstemning og godkendt af et overvældende flertal.
Ad. 4 Fremlæggelse af regnskab
Regnskabet blev uddelt, og Jytte Dyrgaard overtog ordet.
Jytte redegjorde for sin start som kasserer i DRU:
Hvis Jytte havde haft kendskab til det arbejde som lå i dette, havde hun nok takket nej til posten, men hun
gik i gang med krum hals. Der har været meget rod i regnskabet da hun begynder sit arbejde. Hun blev valgt
i september 2014, men havde ikke alle fuldmagt for at komme i gang. Der har været angivet en formue, som
ikke var der. Jytte undersøgte sammen med Anni hvor mange medlemmer der reelt var i DRU. I nov. 2014
blev sendt mail ud til medlemmer med opkrævning af kontingent. Jytte meddeler endvidere at den gamle
kasserer havde efterladt et kaos af regnskaber, som blev videregivet til daværende næstformand Marianne,
som heller ikke formår at følge op på dette inden hun forlader bestyrelsen. Vores Revisor var stoppet med

regnskabet, hvilket Jytte heller ikke blev informeret om, dette har heller ikke gjort det nemmere. Jytte fortalte, at hun - efter godkendelse fra bestyrelsen - arbejder sammen med en faglig bogholder, da hun syntes
opgaven var stor. Hun tager sig af alle fakturaer. Jytte opfordrer til at oplyse medlemsnr. ved indbetalinger,
hvilket vil gøre arbejdsgange lettere. Jytte lægger vægt på, at dele af de omkostninger DRU har, er halveret
eller bortfaldet, efter der er kommet styr på arbejdet.
Herefter fremlægger Jytte regnskabet, hvorefter regnskabet blev overdraget til generalforsamlingen.
Der var ikke egentlige bemærkninger til regnskabet.
Et medlem roste Jytte for sit arbejde.
Regnskabet blev herefter sat til afstemning og godkendt af et overvældende flertal.
Ad. 10 Offentliggørelse af resultat af urafstemning til bestyrelsen
Kim Steen offentliggjorde resultatet af urafstemningen.
Der var 127 gyldige stemmer og 20 ugyldige stemmer.
Valg til formandsposten:
Helle Øllgaard havde fået 111 stemmer.
Pia Steffens havde fået 16 stemmer.
Helle Øllgaard var dermed valgt som formand.
Valg til bestyrelsen:
Beate Feddersen havde fået 97 stemmer.
Henriette Helene Christensen havde fået 81 stemmer.
Ulla Bundgaard Sørensen havde fået 79 stemmer.
Jimmy Alfsen havde fået 44 stemmer.
Lone Smidt Jørgensen havde fået 37 stemmer.
Marianne Jæger havde fået 23 stemmer.
Pia Steffens havde fået 17 stemmer.
Kim Steen meddelte herefter, hvem som var kommet i bestyrelsen:
Beate, Henriette og Ulla var kommet i bestyrelse.
Jimmy og Lone var kommet ind som suppleanter til bestyrelsen, Jimmy som 1. suppleant og Lone som 2.
suppleant.
Afstemningen blev herefter taget til efterretning.
Ad. 5 Godkendelse af budget
Budgettet blev gennemgået.
Budgettet blev herefter sat til afstemning, og godkendt med et overvældende flertal.
Ad. 6 Indkomne forslag
a. Forslag fra bestyrelsen:
Salg af ejendommen Jørgen Jensens Vej 25, 4700 Næstved
Bestyrelsen forklarede at huset er gammelt og forfaldent, grundet manglende vedligeholdelse. Vi
har store udgifter, bare for at holde huset kørende, og det bliver ikke bedre, da vinduer og taget
sandsynligvis skal udskiftes, ligesom der skal gøres noget ved gulvene, specielt i køkkenet. I øvrigt
bruges huset alt for lidt og det er meget dyrt at have stående.
Bestyrelsen ved Jytte havde haft 2 aftaler med ejendomsmæglere, hvoraf vi blev brændt af af den
ene.
Den anden havde gennemgået ejendommen og kommet med noget materiale og råder i øvrigt DRU
til at prøve at få solgt ejendommen.
Værdien ligger på ca. 350.000 kr.
Der kom spørgsmål til hvor vi så vil opbevare sager.
Helle forklarede, at vi har en boxit container på hendes adresse, hvor pokaler m.v. står opbevaret,

og at der efter en oprydning i huset ville være plads til resten.
Herefter var der en mindre debat omkring emnet, heriblandt ideer til evt. at leje huset ud, selvsalg,
at det var et godt håndværkertilbud o.s.v.
Forslaget om salg af ejendommen blev sat til afstemning, og godkendt med et overvældende flertal.
b. Forslag fra bestyrelsen:
Ændringer af vedtægter for DRU (vedhæftet dagsordenen).
Der var ændringer til § 4 stk. 6, § 5 stk. 4, § 6 stk. 2, § 8 stk. 2, § 8 stk. 4, § 8 stk. 5.
Der var et medlem, som dvælede lidt ved ændringen i § 6 stk. 2, da man ingen mulighed havde for
at opstille til bestyrelsen, hvis man opstillede til formandsposten. Udfordres formanden, så kan man
ikke stille op til bestyrelsen og valgt ind i denne.
Helle sagde, at stemmer ville være spildt, hvis det var på den gamle måde.
Kim Steen konstaterede, at det kunne være problematisk, da valget foregår via urafstemning.
Forslaget om vedtægtsændringer blev sat til afstemning, og godkendt med et overvældende flertal.
Ad. 7 Godkendelse af kommissorier for faste udvalg
Kommissorierne blev fremlagt. Der var ingen ændringer til dette.
Herefter blev de sat til afstemning, og godkendt med et overvældende flertal.
Ad. 8 Fastsættelse af kontingent
Se under fastsættelse af takster.
Ad. 9 Fastsættelse af takster
Takstbladet blev fremlagt. Der var ændringer til B-medlemskontingentet som ville stige til 140,00 kr. Støttemedlem hvor der tilføjes i en parentes hvor der står ”Kan ej stambogsføre”. Barn/Junior og hund ændres prisen til 50 kr. Diplomer til medlemmer i forbindelse med Championat titler opkræves et gebyr på kr. 50 pr.
diplom.
Et medlem påpegede, at prislisten (takstbladet) ikke er gældende fra 1. oktober 2014, men derimod fra 1.
oktober 2015.
En mindre debat opstod dels om diplomgebyret samt også om barn/junior og hund ændringen. Vedr. diplomet mente nogle at man i stedet kunne opkræve et ekspeditionsgebyr m.m.
Helle fortalte, at der til Barn/Junior og hund ville være rosetter og pokaler.
Fastsættelse af kontingent og takster blev herefter sat til afstemning, og godkendt med et overvældende flertal.
Ad. 11 Valg af revisor
Bestyrelsen forslog, at der skulle være en revisor i kasserens nærområde, og forslaget blev at man ville benytte Rio Revision v/Anne-Marie Petersen, 8721 Daugård.
Forslaget blev sat til afstemning, og godkendt med et overvældende flertal.
Ad. 12 Eventuelt
Der bliver spurgt ind til Facebook siden DRU samt til brug af samme dommere ved udstillinger. Herefter
bliver der diskuteret livligt.
Bestyrelsen bliver af et medlem rost for det arbejde de udfører.
Slutteligt lukkede Kim Steen for generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

