
Generalforsamling DcH Grindsted-Billund, 
Mandag d. 24. januar 2022, kl. 19.00 
 

Referat: 
  

1. Valg af dirigent. 
Samuel Bech blev foreslået og valgt. 
Generalforsamlingen er indvarslet i god tid. Så alt ok 
 

2. Valg af stemmetællere. 
Mikael og Jørn 
 

3. Beretning af foreningens formand.  
(Samt diverse udvalgsformænd.) 
Alle beretninger er vedhæftet som bilag sidst i referatet. 

Formandens beretning 
Trænerudvalgets beretning 
Konkurrence udvalgets beretning 
Aktivitetsudvalgets beretning 

Alle beretninger blev enstemmigt vedtaget. 
 

4. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer. 
Regnskab vedhæftet som bilag sidst i referatet. 
Regnskabet enstemmigt vedtaget. 
 

5. Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr og indskud.  
(Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge) 
Kontingentændring på 0,- kr.  
 

6. Indkomne forslag. 
Der er ingen indkomne forslag 
 

7. Valg af formand. (Lige år) 
Jacob Lykkegård Jensen er på Valg (Modtager IKKE genvalg) 
Han modtager genvalg alligevel efter overvejelser. Jacob genvalgt. 
 

8. Valg af kasserer (Ulige år) 
Udgår i år 
 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
På valg er følgende: 
- Camilla Lund Hansen (Modtager IKKE genvalg) 
- Karin Højland (Modtager IKKE genvalg) 
 
Foreslået til bestyrelsen: 

Minna 
Pia 

Begge valgt til bestyrelsen 
 

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
Forslag til suppleanter: 
Anja – Første suppleant 
Henriette – Anden suppleant 
De blev begge valgt. 



 

11. Valg af 2 revisorer. 
Nuværende Hanne Madsen og Mette Sommerlund. Begge valgt. 
 

12. Valg af revisor-suppleant. 
Charlotte blev foreslået og valgt. 
 

13. Eventuelt. 
Heidi – Få lavet noget så man kan binde sine hunde af inde på pladsen, mens man går og 
laver noget f.eks., stiller op, eller skal rundere. 
Det skal undersøges om vi kan sætte noget op som ikke generer når der skal slås græs på 
pladsen. 
Kig om vi har nogle stolper i skuret. Placerer nogen lidt rundt om på pladsen. 
Det skal ikke bruges som en parkeringsplads, mens man selv går ind og drikker kaffe. 
Bestyrelsen snakker med holdene for at finde de bedste steder de skal placeres. 
 
Karin – Er der snakket om at starte et børnehold. 
Vi bliver nødt til at annoncere om det for at der kan samles børen nok til et hold. 
Der skal trænes sjovt og tips og triks. Er der nogen der kan løfte denne opgave og har 
interessen i at gøre det. 
Ungdomsferier med hund. Materiale fra ungdomsudvalget som man måske kunne bruge for 
at få inspiration til start. 
 
Minna – Lave et opslag i agility gruppe om der måske var nogen der kunne tænke sig at 
køre agility hold ved os. 
Der mangler nogen der kan have begynder og nogen til fortsættere. 
Agility siden på Facebook, kan man måske lave et opslag om ag træner. Der skal arbejdes 
med dette. 
 
Jacob – Nåle og gaver: 
Jubilæums nåle 10 år og 25 år: 
Gitte 25 år 
Flemming, Camilla og Minna 10 år 
 
Færdig som træner med grunduddannelsen og overbygningen. 
 
Uddeling af flasker til Samuel og revisorerne. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

Formandens Beretning.  

Hej og velkommen alle sammen.  

Så er vi atter samlet til generalforsamlingen. Det er ikke så længe siden vi sidst har været samlet, 

det var i juni sidste år – så ca. ½ år siden.  

Min beretning bærer da også præg af at det ikke er så længe siden vi har været samlet sidst.  

Vores tilmeldingssystem Klubmodul har længe haft muligheden for at vi i DcH haft muligheden for 

at lave rullende kontingent, og dette er i 2021 vedtaget af Landsforeningen at vi som lokalforening 

kan tilbyde dette til vores medlemmer. Vi er lige nu i bestyrelsen ved at vurdere fordele og ulemper 

ved dette, og melder noget ud til jer, så snart det er muligt. Det er vigtigt vi får taget den rigtige 

beslutning, så det også bliver så nemt som muligt både at styre økonomien, kontrollere antallet af 

medlemmer, samt være så nemt for medlemmet at tilmelde sig den ønskede disciplin med hunden.  

Der har ikke været de helt store udfordringer resten af 2021, da der ikke har været store 

arrangementer på nær klubkonkurrencen d. 6 november efterfulgt af en lille fest. :-)  

- Og dog, så har Karin Højland i efteråret 2021 valgt at stoppe i klubben, og dette gælder jo 

desværre også både trænerudvalg og bestyrelse. Vi har derfor, en af de eneste gange jeg har 

været formand, gjort brug af vores suppleanter til bestyrelsen. Derfor er Pia Bødker trådt ind fra 

den dag Karin stoppede og til i dag hvor vi har generalforsamling. o Dette skal dog ikke afholde jer 

fra at melde jer til denne post senere på dagsordenen. :-)  

Jeg håber at der i år 2022, vil blive lidt mere åbnet (Og ikke lukket ned igen), samt at vi her i DcH-

Grindsted-Billund, vil afholde lidt flere arrangementer, så vi kan styrke sammenholdet i klubben til 

det positive. Dermed skal i ikke forstå det sådan at jeg ikke mener sammenholdet er dårligt, men 

på trods af Corona-restriktioner, har det ikke været muligt at samles så meget som før. Og når alt 

kommer til alt, er det sammenholdet blandt jer og de andre medlemmer, der binder klubben 

sammen, og det syntes jeg vi har brug for.  

Fremtiden er jo altid svær at forudse, men vi har her i klubben formået at beholde medlemstallet på 

nogenlunde samme niveau som før Corona, hvor der er flere klubber på tværs af landet der er gået 

betydeligt ned i medlemmer og frivillige, og de har det hårdt og har  

svært ved at få tingene til hænge sammen. Dette har vi gudskelov ikke, og det alene skyldes vores 

udvalg og jer andre frivillige, som er klar til at tage en tørn, når det gælder. Dette håber jeg vi alle 

bliver ved med. Dermed ikke sagt at vi IKKE mangler frivillige. Så går du med en lille træner i 

maven, så tag endelig fat i trænerudvalget hurtigst muligt. :-)  

Vedr. Mig selv, er jeg de sidste par generalforsamlinger meldt ud at jeg syntes der skulle nye 

kræfter til. Jeg har dog i siden sidste generalforsamling fået adskillige henvendelser omkring at 

blive på posten, så jeg har været meget i tvivl om det var den rigtige beslutning jeg har gjort. Dette 

er mundet ud i at jeg gerne vil fortsætte en periode til – som altså er 2 år. Men så ser jeg gerne at 

der er en der står klar til at træde ind.  

Sluttelig vil jeg, traditionstro, gerne sige tak til jer alle, fordi i hjælper det i kan i klubben. Corona-

epidemien har gjort det svært for alle, også de frivillige foreninger lider lidt, og især her i Billund 

kommune ser jeg at der er udfordringer for foreninger der egentligt på papiret ser sunde ud, det 

være sig alt fra gymnastik, fodbold og amange andre.  

Hvis ikke i valgte DcH en gang imellem, kunne vi ikke gøre de ting, som vi gør og have disse 

dejlige omgivelser som vi har – og vi kan få mange flere hvis vi hjælpes ad, og kommer med gode 

ideer.  



Jeg vil gerne opfordre jer der er mødt frem til at overveje om i ikke har tid og overskud til at tage en 

tørn i bestyrelsen. Jeg ved at der er DcH-DM i 2024 i kreds2, som er vores kreds. Og jeg syntes da 

det kunne være en god ide, hvis vi i Grindsted-Billund skal byde ind herpå, at der er nogen i 

bestyrelsen der kan være med til de fremtidige møder der bliver omkring et så stort arrangement. 

Jeg mener at der også fra bestyrelsen skal være en finger med i planlægningen, og ikke bare et 

udvalg eller enkelte personer.  

Der skal også lyde en særlig tak til bestyrelsen og udvalgene for at have givet et kæmpet bravt i 

denne tid, med Covid-19, med at få det hele til at nå sammen. Jeg ved vi ikke altid har været 

enige.  

1000 tak. !!  

Jacob Lykkegård Jensen, Formand.   



Beretning 2021 Konkurrenceudvalg 

 

I 2021 blev vi lidt mere fri for corona restriktionerne, så fri at det var muligt at afholde et par 

konkurrencer.  

Den efterhånden årligt tilbagevendende weekend i maj, blev gennemført, hvor det var fredag og 

lørdag i stedet for fredag og søndag. Det er selvfølgelig hårdt for alle der hjælper til, men vi synes 

faktisk som udvalg at dette format virker bedre. Alle har på den måde fri om søndagen og kan få 

slappet af inden en ny uge starter, men hvis alle jer der er så søde at hjælpe til er af en anden 

opfattelse, så hører vi selvfølgelig gerne fra jer.  

Udover fri om søndagen, vil vi gerne at lørdagen sluttes af med lidt god mad og drikke til alle der 

har hjulpet til fredag og lørdag, som en gestus for hvor meget vi sætter pris på alle vores hjælpere. 

Vi oplever generelt at alle jer medlemmer gerne vil hjælpe til i vores lille klub og det er vi meget 

taknemmelige over, for det er bestemt ikke en selvfølge. 

Hvorom alting er, så har vi valgt at gentage fredag/lørdag setuppet i maj 2022.  

 

I 2021 havde vi fredag besøg af rallyhundene, C hundene og E hundene. Dagen forløb godt og der 

var fine tilbagemeldinger fra dommere, hjælpere udefra og deltagere. Lørdag var det så B og A 

hundene, igen en god dag uden de store problemer. Vi kunne godt mærke corona havde sit tag og 

folk var usikre. Tilmeldingsantallet var lavere end vi er vant til. F.eks. plejer vi at have omkring 65 

rallyhunde på besøg og efterspørgsel på venteliste, men i 2021 var vi på 50.  

 

Den 28. august stod vi for afholdelse af eliteturnering. Den årlige turnering for de bedste 15 

elitehunde, der foregår over 6 konkurrencer. Vi skal igen i 2022 være vært for eliteturneringen, 

denne gang den 20. marts. Det er egentlig meningen at afholdelsen skal gå lidt på tur i kredsene, 

men flere klubber har ikke rigtig mod på at afholde, hvorfor vi igen har meldt os, da der manglede 

en klub og vi efterhånden er ret erfarne i at være vært for eliteturnering.  

 

Den 4. sep. blev der afholdt IGP konkurrence herovre. Den vil vi ikke tage æren for, da det primært 

er Sam der arrangerer og sørger for det praktiske omkring.  

 

Første weekend i november var det tid til den årlige klubkonkurrence, det var som altid en dejlig 

dag i godt selskab. VI havde hvalpe/fortsætter konkurrence, rally konkurrence, D klasse, C klasse 

og B klasse.  

Næste år håber vi at få agility med på dagen. Dagen blev sluttet af med præmieoverrækkelse og 

om aftenen var der spisning og festlig stemning. Alt i alt en rigtig god dag og aften, som jeg kun 

kan opfordre alle til at deltage i i år. Det er første lørdag i november, ganske som vanligt.  

 

En lille note hertil er at vi i 2022 vil blive bedre til at få gjort opmærksom på hvornår der afholde 

konkurrencer og andre ting der kunne være interessante for vores medlemmer.  

 

Jeg har ikke nævnt agility endnu. Vi har ikke afholdt agilitykonkurrencer de seneste par år. Det 

håber jeg selvfølgelig vi på et tidspunkt kan lave om på. Men fokus på agility har været at få 



træningen op at køre og det har jeg fuld respekt for. Når agilityfolket er klar til og ønsker at vores 

klub igen skal være vært for en konkurrence, så tager vi dialogen til den tid og får styr på det 

praktiske.  

 

Vi har fået et nye medlem i 2021, Diana Svejstrup, det er vi rigtig glade for, så velkommen til Diana 

Hun er i gang med at prøve de forskellige roller og opgaver vi har i udvalget. Pt. er det meget 

omkring Jørns arbejde Diana bevæger sig, så vil tiden vise hvad hun ellers skal kastes ud i.  

Vi er mange garvede folk i udvalget og vi forsøger at få nye med, men vi har gjort det her i mange 

år efterhånden, og det er faktisk en udfordring for os, da meget jo bare ligger i rutinen, så det øver 

vi os rigtig meget på og er et fokuspunkt for 2022.  

 

En stor tak skal lyde til alle de lodsejere der låner deres arealer ud til os. Alle jer der hjælper til, 

både før, under og efter. Klublivet er generelt udfordret mange steder, Corona har ikke gjort det 

bedre, så at vi i de fleste tilfælde ikke mangler hjælpere på nogen poster til vores konkurrencer er 

noget vi kan være stolte af som klub og det gør konkurrencerne mulige og vi er faktisk en klub der 

afholder mange konkurrencer i DcH.  

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.  

Sidst, men ikke mindst, så et kæmpe tak, ros og respekt til resten af udvalget, Jørn, Brian, Gitte og 
Diana. I er dygtige og dedikerede mennesker og selvom vi ikke altid er enige i blandt os, så er det 
en fornøjelse at arbejde sammen med jer og sammen kan vi bare rigtig meget.   



Trænerudvaæg - Årsberetning 2021 – august-december 

 

Vi har haft et trænerudvalgsmøde samt et trænermøde, hvor der blev samlet op på nogle løse 

ender.  

Der har været afholdt et figurantkursus med Michael Eifert i august med et par af trænerne her i 

klubben. 

Vi har stadig haft mange udfordringer med at få holdene til at hænge sammen. Vi har måttet sige 

farvel til en del trænere. Vi er allerede fyldt op på hvalpeholdene til januar (2 hvalpehold af i alt 16 

hvalpe) og har mange der efterspørger. 

Vi er på udkig efter trænere, som har lysten og overskuddet til at tage træneruddannelsen og give 

en hånd med. Så hvis der er nogen der har lyst til at høre mere, så tag fat i træner eller en fra TU 

og hører nærmere. 

Vi har to træneraspiranter i gang (Heidi og Anja), som afslutter grunduddannelsen og starter 

familiehunde-overbygningen til februar. 

Vi mangler en uddannet agilitytræner, så agility kører stadig på special licens i klubben. Vi har ikke 

fundet den gyldne løsning endnu på hvordan vi bygger sporten op her i klubben igen. Er der nogen 

der kender nogen der kender nogen, der måske kunne tænke sig at træne agilityhold??? 

 

 

  



Aktivitetsudvalget - Årsberetning 2021 

Ikke mange arrangementer pga. Corona de sidste 2 år. 
 
Dog havde vi en god klubkonkurrence og en god klubfest med meget god tilslutning. 
 
Udvalget kunne godt tænke sig at der var flere i udvalget. 
 


