Generalforsamling onsdag d 24 juni 2020

Dagsorden for generalforsamling 2020 er:
1. Valg af dirigent – Annette SJ valgt
2. Valg af referent – Charlotte F valgt
3. Bestyrelsens beretning – se note
4. Revideret regnskab og budget fremlægges til godkendelse – se note
5. Fastsættelse af kontingent - Bestyrelsen foreslår: 0 kr. i kontingent - Vedtaget
6. Indkomne forslag - Ingen forslag modtaget
7. Valg af bestyrelse: På valg er:
Næstformand: Charlotte Fischer – modtager genvalg – blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Tina Hindsgaul – modtager genvalg – blev genvalgt
Formand: Marianne Engquist – Ej på valg i 2020
Kasser: Susanne Therkildsen – Ej på valg i 2020
Bestyrelsesmedlem: Annette Jensen – Ej på valg i 2020
8. Valg af bestyrelses suppleanter:
Jytte Klarskov – modtager genvalg – blev valgt
Per Jensen – modtager ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår Christina Holstein til den ledige post – Christina blev valgt
9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Carina M. Andersen – modtager ikke genvalg
Annette Bjerrum – modtager genvalg – blev valgt
Bestyrelsen foreslår Annette Bjerrum som klubbens revisor.
Hvis hun vælges skal der vælges ny revisorsuppleant. Som ny revisorsuppleant
foreslår bestyrelsen: Susanne Mortensen – blev valgt
10. Evt. . Susanne T holder for sjov stævne i Ringsted hallen d 9 juli fra kl. 18 til kl. 21 – der er plads til 20 personer, såp
forsamlingspåbud overholdes.
Der var lidt snak om vinter 20/21 træningen – fortsættelse følger fra formanden

Formandens/bestyrelsens beretning:
Velkommen til årets generalforsamling i Vallensbæk Agility Sport. Tak til jer som er kommet i dag, håber vi
kunne give jer en lille intro til hvad Hoopers er. Hoopers bliver helt klart den nye hundesport herhjemme. Vi
går kun og venter på at der kommer danske regler.

Vores medlemstal er desværre faldet gennem de sidste par år. I den forgangene indendørs sæson, var ca.
30 medlemmer/kursister.
Foråret 2019 og frem til vi rykkede indendørs trænede vi i Greve. Men i efteråret skete det vi havde håbet på
i mange år, nemlig at kommunen stillede ”noget” i skoven som vi kunne have vores forhindringer i.
Containeren blev solgt efter vi er flyttet ind i vores hus.

I årets løb har vi afholdt vores 2 indendørs stævner som vanligt i oktober og februar – fuld tilmelding i løbet
af ”no time”. Til oktober stævnet, blev der også afholde klubmester i BCK-regi.
DAL 2019:
blev bedste mellem hund: Poul/Lucky nr. 5
bedste stor: Charlotte/champ nr. 4
Hold stor: nr. 2 (igen slået af KAF
)

Vores indendørs sæson blev jo brat stoppet inden det skulle pga. corona/covid-19.
Vi brugte tiden på at flytte alle forhindringer fra Greve til Vallensbæk. Vi synes selv det er blevet godt, selv
om det godt kunne have været 1m mere på hver led.

Hvad sker der i nærmest fremtid
Jeg håber der kommer gang i lidt sommertræning.
Jeg mangler på stående fod, nogen datoer fra trænerne.
Hvis I ønsker undervisning af Susanne T., så aftal noget med hende direkte.
Træningsdagen bliver til med min. 5 tilmeldte hunde – max 8 hunde – ved 1 træner.
Betaler pr. gang, du er tilmeldt.

Marianne starter 3 hold op med hoopers – 1 for øvede samt 2 begynder. Lige så snart det bliver muligt, skal
Marianne deltage i en dansk Hoopers instruktør uddannelse evt. en mere. Der er pt. ingen danske regler,
men vi håber der kommer nogen løbet af sensommeren/efteråret. 1. udkast ved jeg er blevet forelagt DKK
hovedbestyrelse lige omkring disse dage.
Men allerede den 18. juli 2020, er der arrangeret et ”for sjov” /Træningskonkurrence, men deltager af max 25
hunde. Der løbes efter regler fra Schweiz.
Fra 1 september rykker vi indendørs og som tidligere år træner vi indendørs i Ringsted og Vor frue 3 dage
om ugen – indtil ultimo marts 2021.
Jeg forventer at vores oktober stævne kan afvikles uden problemer, dog under hensyn til corona-situationen.
Til det kommende oktober stævner bliver også Årets Klubmesterskab i Border Collie klubben også afviklet.
Hvis nogen kan hjælpe med at samle sponsorpræmier, så vil det være rigtig dejligt. Tilmelding vil åbne for
VAS kursister primo august og mon ikke vi afholder i februar 2020.
Hvis I har forslag til aktiviteter vi kan lave i klubben, forslag til kurser, ja så skal I ikke holde jer tilbage. Send
en mail til os – også vil vi jo tage en snak i bestyrelsen samt evt. trænerne.

Så hvis ingen har spørgsmål, ????......................var det mine ord for denne gang.
Ingen spørgsmål, så er det vel videre på dagsorden.
Regnskab og budget: og kasserens kommentarer:

Kassererens kommentarer til regnskabet for 1. maj 2019 – 30. april 2020 Regnskabet ender med et minus
på 35.984,35 kr mod et budgetteret underskud på 15.700,00 kr Corona situationen har påvirket regnskabet
negativt, da den normale forårssæson blev udskudt og dermed også indbetalinger af træningsgebyr, der
normalt kommer ind i slutningen af regnskabsåret. Medlemstallet fortsætter med at falde, og er næsten
halveret i forhold til niveauet for 5 år siden. De private udbydere af agilityundervisning er svære at
konkurrere imod, men vi forsøger dog at lave holdene mindre, med deraf mere undervisningstid til
deltagerne. Kassereren tager dog gerne imod flere råd til at fremme medlemstallet! Kilometergodtgørelse
til trænere er påvirket af et skyldigt beløb på lidt over 3000 kr fra 2018-2019, der først kom til udbetaling i
dette regnskabsår. Til gengæld mangler der en udbetaling på 750 kr i dette regnskabsår. Vi har købt flere
forhindringer end budgetteret med (nye tunneller, sandsække, slalombuer samt Hoopers), men
forhåbentlig til gavn for alle. I 2017 gav vores stævner et overskud på næsten 40.000, hvilket jeg har håbet
hvert år i budgettet, at vi kunne opnå igen, men realiteterne er, at vi fremadrettet kun kan budgettere med
et overskud på niveau med i år, ca. 20.000 kr, hvilket er 10.000 kr under budget. Der er kommet nye krav
fra DKK til minimums præmieantal, hvilket især koster dyrt i de antalsmæssige små klasser, derudover
satser vi på flere hjælpere til oprydning og tæppefolket er sat op i løn i de senere år – men velfortjent. Vi
har ikke haft vores instruktører på kursus eller selv afholdt kurser for medlemmer og har på den konto
sparet 10.000 kr i forhold til budget, men fremadrettet skal vi satse lidt på den konto, bl.a. kommer der
forhåbentlig gang i Hoopers instruktør-uddannelsen. Vores omkostninger til opbevaring af forhindringer
har gennem årene kostet os dyrt, panserbussen var de senere år dyr i reparationsomkostninger, men
bidrog også lidt til egen drift ved udlejning af forhindringer til VEH stævnerne. Eventyret på Greve Main
blev kortvarigt og også dyrt til container m.m., men den er dog nu blev solgt for 50% af anskaffelsesprisen,
så der kommer extraordinær indtægt i næste regnskabsår. Det nye skur har pt. kostet ca. 5.000 kr + en
masse arbejdskraft, og forsikringen af skur + forhindringer er meget billigere end at have panserbussen
(vægtafgift/forsikring/diesel m.m.). Forhåbentlig får vi ikke problemer med pyromaner og kan glæde os
over de lavere omkostninger i de kommende år! Kommentarer til budget for 1. maj 2020 – 30. april 2021
Der er taget udgangspunkt i nuværende regnskab, hvilket vil medføre et underskud på 22.000 kr (med
extraordinær indtægt på 10.000 kr for salg af container) Bestyrelsen foreslår derfor en forhøjelse af
træningsgebyr på ca. 20 %, hvilket vil medføre et forventet underskud på 6.000 kr i kommende
regnskabsår.

