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Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING

ordinær

Lørdag den 1. april 2023 kl. 10.30
Skolegade 3, 5560 Aarup

Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Klubbens planer for 2023 inklusive budget
5. Behandling af indkomne forslag:

               Forslag 1:
               Kontingentforhøjelse – forslaget er stillet af bestyrelsen:

Det foreslås, at kontingentet fra 2024 forhøjes til 350 kr. for
enkeltmedlemmer, og 450 kr. for husstandsmedlemmer.

Forslag 2:
Oplæg fra Ingvardt Jensen (se næste side). Oplægget er
ikke formuleret som et forslag til afstemning og vil blive
behandlet under eventuelt.

6.   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg:
    Ernst Hansen - modtager ikke genvalg
    Niels Stougaard - modtager ikke genvalg

7. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år
        Leif Skov Pedersen - modtager ikke genvalg
8. Valg af bilagskontrollant for 1 år
       Jeannette Heller Larsen - modtager genvalg
9. Eventuelt - oplæg fra Ingvardt Jensen

Klubben byder på kaffe og brød
Der er mulighed for at købe drikkevarer på stedet

Frokost bestilles på formand@djrtk.dk eller 59267066 / 23242785
senest 26. marts
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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 19. NOVEMBER 2022

Til stede: Nina Johnsen, Ernst Hansen (referent),  Niels Stougaard, Bjørn Kjelgaard, Leif Skov
Pedersen (suppleant) Afbud fra: Pernilla Lilja

1 Godkendelse af referat fra 5/8: Bestyrelsen godkender referat.

2 Kasserer 2023, herunder redefinering af opgaver vedr. Medlemsadministration: Vi har set på
forskellige muligheder, men ikke fundet en kandidat. Vi kigger både blandt egne rækker samt en
ekstern kasserer. Evt. et firma som kan løfte opgaven. Hvis vi ikke finder en kandidat inden årsskiftet,
kan det være løsningen at hyre et firma ind, velvidende øget udgift, som vi bliver nødt til at hente et
sted. Vi arbejder på højtryk på at finde en løsning, da Flemming takker af til årsskiftet. Godkendelse af
nye medlemmer bør ikke ligge ved en ekstern kasserer, men bør i stedet ligge ved et
bestyrelsesmedlem.

3 Hjemmeside fremover. Oplæg fra John. John som passer vores hjemmeside har meddelt bestyrelsen,
at vi skal have fundet en anden løsning, da den hjemmesideudbyder,vi bruger, stopper med at opdatere
mulighederne på hjemmesiden. Vi giver John mandat til at finde den løsning, som fungerer for vores
klub. Bestyrelsen skal tage stilling til, om der er stof på den gamle hjemmeside, som ikke skal
opdateres til den fremtidige hjemmeside. Vi har stadig brug for en hjemmeside til klubben. Facebook-
siden kan endnu ikke erstatte en hjemmeside.

4 GF 2023, herunder mulige kandidater til bestyrelsen Vi arbejder med muligheden af fx den gamle
hal i Aarup. Vi arbejder på samme model som i 2022 med generalforsamling før middag og eksteriør
over middag. Dato 1. april. Vi håber, der kommer kandidater til bestyrelsen inden GF 2023, hvor der er
to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant på valg. De modtager ikke genvalg.

5 Stævneansvarlig(e) 2023 Vi har efterlyst en ny stævneansvarlig ad flere omgange både i bladet og til
stævner. Vi bliver nødt til at finde en snarest, hvis vi skal bibeholde den standard af vores stævner, som
vi har nu. Nina fortsætter som sekretær lidt tid endnu, men det er nødvendigt, at vi finder stævneleder
til de enkelte stævner. Vi arbejder på en guideline til at klæde kommende stævneledere på til et stævne.

6 Aktiviteter 2023, herunder national (placering, fastlægge klasser aht. rettidig rosetbestilling)
1. april stævne og GF på Fyn. Vi prøver Åruphallen. Nina booker og hører Jens Hansen, om han vil
dømme. Vi behøver nogle lokale til at stå for stævnet samt en stævneleder på dagen.

Forslag 2

Punkt til dagsorden ved GF 2023 DJRTK.

Hvem kan og må deltage i disse prøver ?

Sporprøver
A.P.P.
Og eksteriørbedømmelser

Venlig Hilsen
Ingvardt Jensen
Medlemsnr. 1361


