Redningshunden Danmark

Indkaldelse til generalforsamling i
Redningshunden-Danmark (RDA)
Foreningen Redningshunden-Danmark indkalder hermed til ordinær generalforsamling
Den 11. maj 2013
Kl. 19:00
Adressen er:
Beredskabsgården Langvang
Langvangen 1
8930 Randers
Der vil under generalforsamlingen blive en let servering. Af hensyn til arrangementet beder vi
dig anmelde din deltagelse senest en uge før generalforsamlingen.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent for 2014
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse
a) Valg af formand, Ida Bårris (på valg i ulige årstal)
b) Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer, Marianne Kolind (på valg i ulige årstal)
c) Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Såvel formanden som det øvrige bestyrelsesmedlem er villig til genvalg.
Medlemsforslag, som ønskes optaget på dagordenen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen
(formanden) senest 14 dage før generalforsamlingen.
Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagordenen, med mindre
samtlige stemmeberettigede er til stede og tiltræder.
Ad 1.
Ingen ønsker at stille som dirigent, Ida vælger sig selv og tager ordet.
Ad 2.
Formandens beretning godkendes.
Ad 3.
Helle gennemgår regnskab som efter et par kommentarer godkendes.
Kommentarerne:

Redningshunden Danmark

-

-

Punkt 15: der bliver spurgt om der er intentioner om balance mellem deltagerbetaling
og udgifter ved at afholde prøver. Fremover kommer det til at koste 150 euro for
afholdelsen af internationale prøver, det betyder at der ikke kan være balance mellem
indtægter og udgifter, da IRO ligeledes fastsætter prøvegebyret.
? til SPH præmie, der var en fra som stillede op i RDA ”trøjen” og derfor har RDA givet
en præmie dertil.
Tilskud fra IRO har været meget lille pga. manglende beståede prøver.
Ønskeligt med sponsorere

Ad 4.
Kontingent vil fortsat være:
100,- for passive medlemmer
250,- for aktive medlemmer
400,- for familiemedlemskab

Ad 5.
Der er ingen indkomne forslag.
Ad 6.
a) Ida genvælges uden modkandidater
b) Marianne genvælges også uden modkandidater
c) Som suppleanter vælges: Diana Søborg, Aalborg og Laila Larsen, Roskilde
Ad 7.
Revisor genvælges, Michael Jensen
Ad 8.
- Forslag om alt lave en folder til byerne om RDA, da der er mange nye
redningshundeførere der ikke aner hvad RDA er – folder kunne evt. uddeles til RH
prøverne i Tinglev.
- Brev fra ny forening oplæses: Frederikssund har stiftet en ny forening i forlængelse af
Beredsskabsforliget – de har fremadrettet ingen ruin at træne i…
- Positive kommentarer om dette kursus, ikke mange forslag til kursus næste gang…
Formanden takker af for god ro go orden.
Ref. Marianne Kolind.

