DAF Generalforsamling
Frederiksberg - 13.03.2022
Tilstede: Anita, Tessa, Erik, Rune, Aina, Trine, Theresa, Malou, Jeannette

Valg af diregent
Tessa blev enstemmigt valgt
Valg af 2 stemmetællere
Trine og Aina
Formanden aflægger beretning
Foreningsaktiviteter:
Corona har sat sine begrænsninger på afvikling af hold og andre aktiviteter. I 2022 regner vi med fuld aktivitet.
Den økonomiske udvikling, herunder udvikling i antal medlemmer, frivillige og medarbejdere
Overskuddet i 2021 var større end forventet grundet at trænere ikke har kunnet deltage i kurser og vi ikke har haft
nyanskaffelser. Vi har haft en flot fremgang i antallet af medlemmer og er gået fra 68 til 91 medlemmer.
Julie er startet som føl Isabella er stoppet inden hun blev færdig.
Væsentlige budgetafvigelser
Se ovenstående
Afvigelser i planlagte projekter
Klubmesterskabet blev afviklet, arbejdsdage blev skubbet til 2022.
Usikkerheder i regnskabet
Der er ikke usikkerhed for 2021. For 2022 er der i budgettet taget forbehold for udgifter i forbindelse med indbrud og
følgende beboelse i klubhuset og deraf afledte omkostninger i forbindelse med ud- og indvendig rengøring, el forbrug og
skade forvoldt på indbo og udstyr.
Resultatfordeling
Overskuddet fra 2021 vil i 2022 blive brugt på uddannelse af 3 instruktører.

Regnskab
Der var ingen uforudsete udgifter og da ingen trænere var på kurser/toguddannelse i 2021 kom vi ud med et overskud
på 35.447,Regnskabet er godkendt
Budget
Der bliver budgetteret med et underskud pga. indbrud i vinteren 2021/2022
Budgettet er fremlagt og godkendt

Valg til bestyrelsen
Formand - Theresa
Kasser - Jeannette (Tessa)
Sekretær - Tessa
Medlemsrepræsentant - Petrine Baby
Trænerrepræsentant - Rune
Supplant - Kirsten
Supplant - Eva
Alle opstiller og er enstemmigt genvalgt

Kasser stadig sygemeldt og Tessa fortsætter på både sekretær og kassér posten indtil videre
Eventuelt
●

Rengøring af ude- og indendørs arealer sættets igang med det samme.

●
●

Faktura på fremtidige køb til klubben skal adresseres til klubben så det er dækket af vores forsikring: Dansk
Agility Forening Kbh. Lersøstien 175, 2100 KBH
Trænergodtgørelse bliver fremover udbetalt på følgende vis:

●
●

●

Admin godtgørelse bliver udbetalt baseret på Tessa’s holdlister
Km godtgørelse ark bliver uploaded i FB gruppe og kun fornyet når km satser bliver ændret.
Det er op til hver træner at finde, udfylde og sende. Samme deadlines som for faktiske
udgifter
Efter hver sæson bliver der lavet FB opslag med Faktiskeudgiftergodtgørelse til rådighed
for hver træner.

Tessa opdater føl vejledning
●

Klubmesterskab: Aina laver google drive mappe og uploader dokumenter og vejledninger til de der
fremover skal arrangere. Indeholdende bl.a.
● Hvordan modtages betalinger
● Hvilke bilag skal der være for udgifter og hvor skal de sendes til
● Banestørrelse
● Tips til bane bygning
● Kontakt oplysninger på mulige dommere
● Forslag til præmier hvem, hvor og hvornår

