
Referat ekstraordinær generalforsamling lørdag d 22 maj 2021 

 

Generalforsamlingen forgik via Teams og 9 medlemmer deltog: 

Marianne Engquist, Susanne Therkildsen, Annette S Jensen, Katharina Carstens, Katja Damgaard, Pernille 

Breum, Dorthe Skyum Hansen, Hans Chr. Andersen og Charlotte Fischer 

1 punkt: Valg af dirigent – bestyrelsen forslog Marianne – godkendt 

2punkt: Valg af referent– bestyrelsen forslog Charlotte – godkendt 

3 punkt: Navneændring fra BCK Vallensbæk Agility Sport til BCK Vallensbæk Agility Sport og Hoopers – Alle 

stemte for – så navneændringen er trådt i kraft dags dato og indskrevet i vedtægterne.  I daglig tale hedder 

vi stadig VAS 

4 punkt: Ændring af bestyrelsens sammensætning: Forslag er at ændre fra 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 

suppleanter til 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Og at hvert bestyrelsesmedlem fremover sidder 

i en valgperiode på 3 år i stedet for 2 år - Dette blev enstemmigt vedtaget og ændringen træder i kraft dags 

dato og bestyrelsen ser således ud: 

Formand: Marianne Engquist 

Kasserer: Susanne Therkildsen 

Næstformand: Charlotte Fischer 

Bestyrelses suppleanter: Annette S Jensen og Tina Hindsgaul 

5 punkt: Eventuelt: 

HC Spurgte om navneændringen er OK for Border Collie Klubben Danmark, det bekræftede Susanne at det 

er. 

Der blev diskuteret om der skulle et H med i vores daglige navn, Ex VAHS eller VASH, men der var enighed 

om at beholde VAS. 

Jytte foreslog at vi skulle hedde Vallensbæk Agility og Hoopers Sport, men bestyrelsens forslag Vallensbæk 

Agility Sport og Hoopers blev vedtaget. 

Jytte var imod at bestyrelsen blev ændret fra 5 til 3 personer, da hun mente at der normalt var 5 personer i 

bestyrelser, og at familie relationerne mellem Marianne og Charlotte kunne blive et problem. Dette blev 

diskuteret og vendt mellem alle deltagere på generalforsamlingen, som ikke så noget problem i dette, da 

begge har været en del af bestyrelsen siden klubben blev stiftet og der har aldrig været nogen problemer- 

Der blev informeret om at den ordinære generalforsamling 2021 afholdes tirsdag d 22 juni – indkaldelse 

udsendes snarest og der afholdes DAL løb torsdag d 24 juni.  

Kommunen har sendt en forespørgsel om VAS vil deltage i ”mænds sundhed” i uge 24 og Pernille, Dorthe 

og Charlotte vil arrangere en gåtur mandag d 14 juni med start på P pladsen ved idrætscentret, og så kan vi 

starte med at se Hoopers og så en runde på et par km. Marianne svarer kommunen at vi gerne vil lave et 

arrangement og henviser til Dorthe, Pernille og Charlotte for videre kommunikation. 


