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Nyt fra Bestyrelsen
Taastrup Agility Klub
Træningsplads:
Snubbekorsvej 24C
2630 Taastrup
Hjemmeside:
www.tak-agility.dk
Formand:
Kim Andersen
formand@tak-agility.dk
Kasserer:
Jane Sørensen
kasserer@tak-agility.dk
Medlemskartotek:
Ind/udmelding, ændring
af medlemsoplysninger,
telefon og e-mail
Jannie Duelund
medlemskab@tak-agility.dk

Nyhedsbrevet
Ønsker du at skrive til
nyhedsbrevet kan det
gøres på:
nyhedsbrev@tak-agility.dk
Billeder, ideer, ris, ros, forslag og kommentarer er altid
velkommen.

Orientering om medlemsmødet
og den ekstraordinære generalforsamling d 29/9 2014.
(Der vil også komme et officielt referat)

M

andag d 29/9 var vores nye klubhus
rammen omkring medlemsmøde/
ekstraordinær generalforsamling. Emnet var
klubbens økonomi,- eller mangel på samme.
Enten var der ikke noget spændende i TV eller også må emnet have interesseret medlemmerne meget, for der var mødt mange medlemmer op,- faktisk dobbelt som mange (22),
som på den ordinære generalforsamling i foråret. Det svare til ca. 10% af klubbens medlemmer med ca. 180 husstande medlem af
klubben pt.

Stemme via mail

Der var flere medlemmer som havde sendt
mail til mødet, hvormed de ønskede at stemme i forhold til forslaget. Tanken og engagementet fra medlemmerne er selvfølgelig vældig godt, men det er kun muligt, at stemme
ved personligt fremmøde, ifølge vedtægterne
pt.

Hvorfor og hvordan

Taastrup Agility Klub har
copyright © på alle artikler,
tegninger og fotos.
Enhver form for gengivelse
er ikke tilladt uden skriftlig
accept fra TAK inden

Bestyrelsen redegjorde for den økonomiske
situation klubben er kommet i. Til trods for,
at TAK normalt har en sund og fornuftig økonomi, er vi desværre kommet i den situation,
at kassen er næsten tom pt. og der er ca 5
måneder til der igen bliver sat kontingenter
og træningsgebyrer ind på kontoen. I den
periode kommer der flere større udgifter,
samtidigt med, at vi mangler penge til at
”vintersikre” vores nye klubhus. Årsagen til at
det er gået så galt skyldes at TAK ikke fik
det planlagte rentefrie lån på kr.180.000 fra
DGI. Dette har også betydet en ekstraordinær rentegebyr udgift på ca. kr. 20.000, fordi TAK har måtte låne kr. 141.000, med sikkerhed i tilskuddet fra lokale og anlægsfonden, samt personlig kaution fra 3 bestyrelsesmedlemmer. Tilskuddet blev udbetalt i september og lånet er nu indfriet.

Bestyrelsen genfremsendte i foråret ansøgningen til DGIs hovedbestyrelse, men endte
efter ny behandling, med et endelig afslag i
juni måned. Den ”lokale” afdeling af DGI,
tilbød for at hjælpe os, i stedet, at vi rentefrit, kunne låne kr. 50.000 på en femårig
periode. Dette gode tilbud takkede vi selvfølgelig ”ja” til - og det har også hjulpet en
del..
Men resultatet er: at klubbens kasse måtte
finansierer de kr. 130.000 + 20.000 i rente,
eller i alt ca. 150.000. Det var ikke planlagt
og er mere end, hvad vores ellers så gode
økonomi kunne holde til,- så nu er kassen næsten tom.

Debat

Der blev, fra flere medlemmer, spurgt opklarende- og ind til forløbet og bestyrelsen forklarede villigt hvad der var sket. Inden generalforsamlingen og afstemningen var der en
god og konstruktiv debat, der affødte flere
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Det er, i takt med de senere års offentlige nedskæringer, blevet et sted hvor der ansøges professionelt fra
både kommuner, kommunale og offentlige institutioner,
forskellige almene hjælpeorganisationer og mange andre.
Der er slet ikke penge nok til alle de som søger og derfor
meget svært at få del i dem.
Der bliver ikke arbejdet videre af denne vej.

Forslag om sponsering:
Der blev foreslået forskellige former for sponsering.
Definitionen på sponsering er, som regel, at der er tale
om et gensidigt forhold. Dvs. at man modtager et beløb
eller lign, mod en eller anden mod-ydelse. Det er vigtigt
at forventningerne og aftalerne er klare og på plads, så
begge parter forstår hvad de giver og får.

Direkte sponsering.

gode forslag til alternative måde at få penge ind på, delvist eller så mange som muligt, så vi undgår at låne dem i
banken.

Forslag om lånebeviser

Bestyrelsen foreslog en løsning, hvor der blev solgt lånebeviser til medlemmerne, Modellen kommer fra en lokal
gymnastikforening. Den betyder at medlemmerne, via
lånebeviser på kr.250, pr stk. låner TAK penge. Alle medlemmer kan hjælpe ved at købe et eller flere beviser. Ved
lodtrækning bliver tilbagebetalt over en 5-årig periode
med 1/5 af beviserne pr år.. Der betales ikke renter af
lånene og hvis de, der har de udtrukne lån, ikke henvender
sig rettidigt, betragtes lånet som en gave.
Denne løsning var alle meget glade for og bestyrelsen
arbejder videre med den,- hurtigst muligt.

Medlemmerne opfordres til personligt eller gennem deres
forbindelser og netværk, fx arbejdsplads, leverandører
eller lign til direkte at sponserer TAK med et kontant
beløb. Der kan imellem medlemmerne være nogen der har
kontakt og forbindelse til nogen/noget som gerne vil sættes i forbindelse med en sponsering af TAK. Hvis der er
medlemmer som har en sådan forbindelse, bedes i henvende jer direkte til bestyrelsen/formanden hurtigst
muligt.

”Fadderskab”-sponsering

Der blev, med model fra en atletikforening, foreslået at
der bliver lavet sponsoraftale med fx lokale forretninger
og lign. de indbetaler hvert år et beløb og får så et bevis
el lign som de kan hænge op, og på den måde vise at de
støtter TAK. På dette ”sponsor-marked” vil TAK konkurrerer med alle andre lokale foreninger. Det kræver
”fodarbejde” fra en del frivillige, men kan være lukrativt.
Bestyrelsen arbejder videre med forslaget

Forslag om forudbetaling

Der blev også foreslået at medlemmerne kunne forudbetale kontingent og træningsgebyr for 2015. På den måde
kunne der også komme penge ind til at arbejde med her
og nu.
Det kræver i praksis en måde at styrer det på i forhold
til vores medlems og økonomisystem, bestyrelsen arbejder videre med dette forslag.

Forslag om ansøgning ved diverse fonde

Der blev foreslået at søge tilskud gennem diverse fonde.
Helena redegjorde for hvordan og hvor meget, de i en tre
-mandsgruppe, havde gjort for at søge fondsmidler til
klubhusbyggeriet. Trods meget arbejde,- og ikke mindst
forarbejde, har klubben desværre ingen midler fået af
den vej. Der er rigtig mange bud om fondsmidlerne i dag.

Fotos på hjemmesiden
Der er kommet en masse nye billeder på hjemmesiden fra træningen, Amagercup mv. De kan ses
via www.tak-agility.dk/arangementer-arkiv.
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Generalforsamlingen.

Bestyrelsen, har vurderet, at vi mangler omkring kr. 50.000 frem
til april 2015. Med den viden, er der taget kontakt til vores pengeinstitut, Den Danske Bank og forespurgt på en kassekredit på
op til kr. 50.000. Den Danske Bank har bedt om at klubbens vedtægter ændres, således at det bliver konkret hvem der hæfter
for et lån i foreningen. (Det fremsatte forslag til vedtægtsændringer) Selve forslaget blev konkret vurderet og godkendt af
Den Danske Banks juridiske afdeling, inden det blev fremsat, som
skete så hurtigt som muligt. Men i den uge, som gik fra indkaldelsen og til generalforsamlingen, opsøgte bestyrelsen andre
banker, for at høre om deres vurdering, samt evt. mulighed for
et samarbejde. Her blev forslagets stk. 3. ”Klubbens medlemmer
hæfter solidarisk for gælden”, vurderet stik modsat, hvilket
selvfølgelig overaskede bestyrelsen. Vurderingen var her at lovene ikke skulle ændres og at det ikke, - i forenings sammenhæng var almindeligt med sådan en vedtægt omkring hæftelse.
Bestyrelsen undersøgte så emnet dybere gennem bøger om foreningsret, hjemmesiderne ”frivillighed.dk”, ”advokatgruppen.dk”,
”forumadvokater.dk”, ”forumorientering.dk” + forskellige artikler, samt advokat Allan Ohms, specialist i foreningsret, som TAK
tidligere har konsulteret. Allan Ohms konkludere bl.a. at det ikke
er almindeligt at medlemmer hæfter for foreningens økonomi og
fraråder direkte, at foreningen hæfter med mere end sin egen
formue. Han fraråder faktisk også, at enkelte personer kautionerer personligt, hvis det er muligt. Se mere på
www.forumadvokater.dk/dansk/foreninger. Men her bliver det
lidt svært, specielt i TAKs situation. Selvom vi de seneste år har
bygget et klubhus for en halv million, bygget lysanlæg og p-plads
for 200.000 - og har redskaber og inventar for mere end
100.000,- er der ikke noget af det der kan bruges som ”pant”
eller sikkerhed i en bank. Selvfølgelig fordi det ikke er sandsynligt, at det kan realiseres til penge i tilfælde af, at klubben lukker,- og banken derfor ikke får deres penge! Sådan er virkelighedens verden også, desværre!.Dvs. at det sandsynligvis er/bliver
nødvendigt med personlig kaution, gennem et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Ændringsforslag
På baggrund af de seneste oplysninger om vedtægter
valgte bestyrelsen at ændre det fremsatte vedtægtsforslag og trække stk. 3. Men beholde stk. 1+2, således kom
der til at stå:

§ 10. Gæld
Stk. 1 Gæld kan kun stiftes efter en generalforsamlingsbeslutning. Beslutningen skal indeholde et konkret beløb
og afviklingsperiode.
Stk. 2 Forslag om gæld fremsættes og behandles inden
behandling af budget
Dette forslag blev herefter enstemmigt vedtaget.
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Det blev herefter også vedtaget at: ”bestyrelsen må oprette

en kassekredit op til kr. 50.000, som skal afvikles over en 5årig periode.”

Den nye paragraf 10 kommer sikkert i anvendelse i anden
fase af klubhusbyggeriet, der drejer sig om en ca. 100 m²
stor terrasse, med ca. 60m² overdækning foran det nye
klubhus. Der er søgt og givet byggetilladelse, og der kan søges tilskud igen ved lokale og anlægsfonden til denne del. (se
tegning)

Hvad sker der i den nærmeste fremtid?

Hvordan de forskellige banker vil forholde sig til de beslutninger som vi har taget, er svært at forudse. Men bestyrelsen vil
arbejde videre af dette spor for at opnår en hel eller delvis
finansiering af vores behov, selvfølgelig inden for de rammer
som vi har valgt nu.
Der er bestyrelsesmøde d 5/10 og her vil vi bearbejde de forskellige forslag som er kommet og prioriterer dem i forhold til
hvad der er vigtigst, - og ikke mindst,- hvad vi har kræfter og
muligheder for.
Men umiddelbart virker løsningen med lånebeviser som noget
der er opbakning til og samtidigt kan realiseres hurtigt. Om der
bliver brug for et ”sponsor-udvalg” vil blive behandlet på bestyrelsesmødet.

Byggemøde og arbejdsdage

Så hurtigt som økonomien kommer på plads vil der blive indkaldt til et byggemøde (for håndværksgruppen) som skal
planlægge de nødvendige arbejdsopgaver som skal udføres
hurtigt.
Samtidigt vil arrangementsudvalget planlægge en-to arbejdsdage omkring træningsafslutningen, hvor vi skal fjerne
det gamle klubhus og overdækning. Her burde alle kunne være med og vi får brug for det, så vi kan blive færdige inden
for den aftalte termin med Høje Taastrup Kommune.

At være medlem i TAK

Bestyrelsen vil også prøve at finde 3-5
personer som kan være med at hjælpe
omkring bestyrelsesarbejdet i denne presset periode. De skal dels hjælpe med de allerede beskrevne opgaver,- med skal også, i løbet
af vinteren være med at kigge på hvordan man er medlem af TAK og hvordan det kan tilpasses til den nye
situation omkring husstandsmedlemskaber som
HTK ændret. Det lyder måske lidt ”tørt” og kedeligt med er
et større og meget vigtigt stykke arbejde der både griber
ind i klubbens økonomi, vores medlemssystem og den grundlæggende måde vi organiserer os på. Dette arbejde burde
afsluttes i forbindelse med generalforsamlingen i foråret
2015,- så evt. vedtægts ændringer kan tages op her.
/Bestyrelsen
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Amagercup 2014
Lørdag d 27 september var TAK inviteret til Amagercup 2014. Arrangementet er et stævne som deles mellem 3-4 lokale hundeklubber og
deres medlemmer. Det er på skift blevet afholdt mellem foreningerne
siden 2008. Stævnet adskiller sig på mange måder fra mere traditionelle stævner fx ved:

Der er plads til alle,- ikke mindst begyndere med meget lidt erfaring.
Men får, via kvalifikations-modellen, 4 gennemløb pr hund. (normalt
kun 2)

Deltagerprisen er med viljen holdt nede – det kommer medlemmerne
tilgode.

Der er tid og plads til at hjælpe hinanden og hygge sig, både inden for
egen klub og på tværs.
At vejret valgte at vise sig fra sin bedste side, gjorde bare den samlede oplevelse endnu bedre. TAK var flot repræsenteret med stort deltagerantal og der var mange flotteresultater. Samtidigt var der også
mange som gjorde sig nogle gode erfaringer, som vil give motivation i
den videre træning. Det var en god dag for alle og vi kom hjem med
meget trætte hunde bagefter. Der ligger en masse fotos på klubbens
hjemmeside fra stævnet. Tillykke til alle vinderne, der kommer nok en
del kage til træningen i den nærmeste fremtid!

Årets Adventstur i TAK

HUSK!

Søndag den 30. november kl. 10-13
Tag hele familien og hunden med
til en hyggelig dag. Vi starter med
at gå en planlagt tur, som ikke er
længere end at alle kan være
med. Bagefter slutter vi af med
fælles gløgg og æbleskiver til
alle i klubhuset, her vil vi ønske
alle en god jul.
Der vil være lister i klubhuset
hvor i kan tilmelde jer. Husk at
skrive antal børn og voksne. Pris
pr. person (voksen) kr. 30,- Pris
pr. person (børn under 14 år)
kr. 20,Mange julede
hilsner fra
Arrangementsudvalget

