Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub ordinær generalforsamling d. 26. februar 2017 kl 13:00
Tilstede : foruden bestyrelsen og dirigent
7 personer (heraf 6 stemmeberettigede)
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Valg af dirigent : Leif blev udpeget.
Valg af referent : Birgitta Vikström
Valg af 2 stemmetællere : Anette Hadenfeldt og Annette Schwartz Hansen
Godkendelse af formandens beretning :
Der blev kommenteret at medlemstallet 320 ikke er så højt, men det er faktisk en lille stigning i
forhold til 2015. Der er et generelt fald i medlemstallet i specialklubberne.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
Fremlæggelse af revideret regnskab for 2016 :
Der er et underskud på 40.000 kr. i forhold til det budgetterede underskud på 27.000
Dette skyldes øgede kørselsomkostninger.
Klubbens egenkapital er pt. på 163.000 kr.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Budget 2017 :
2017 er klubbens jubilæums år og der er afsat 21.000 kr. til udgifter i forbindelse med jubilæet.
Indtægterne er lidt stigende, da klubkontingentet sidste år blev sat lidt op.
Kontingentet for 2018 vil være uændret i forhold til 2017, så med de lidt større udgifter i 2017 så
tærer klubben lidt på formuen.
På sigt skal der i klubben diskuteres hvad formuen skal bruges til og om der fortsat er i orden at
køre med underskud.
En lille reminder til opdrætterne er at der er gratis at registrere hvalpe i tollerklubben og på den
måde få de nye hvalpekøbere meldt ind. Hvalpe født efter 1. oktober har det efterfølgende år gratis
medlemskab.
Budget 2017 blev enstemmigt godkendt.
Der var ikke nogen indkomne forslag til behandling
Valg til bestyrelse og suppleanter
Brian Esbensen har ikke ønsket genvalg til bestyrelsen. Marianne Kolind er som suppleant trådt ind
i bestyrelsen.
Lars Møller er genvalgt til bestyrelsen.
Bjørn Munch ønsker ikke at fortsætte som suppleant.
2 nye suppleanter er valgt :
Anette Hadenfeldt
Annette Schwartz Hansen.
Valg af revisorer :
Jesper Schulz er valgt
Birgitte Skautrup er valgt
Brian Esbensen, suppleant
Fremtidig virksomhed : udgår

