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Referat 

Generalforsamling DcH Grindsted-Billund 

Mandag d. 27. januar 2020, kl. 19.00 

 

1. Valg af dirigent. 

Samuel Bech foreslået og valgt. 

Rettidig varslet og indkaldt.  

 

2. Valg af stemmetællere. 

Alle fremmødte er stemmeberettigede. 

Stemmetællere - Allan og Jørn 

 

3. Beretning. 

- Formandens beretning - Side 4 

- Konkurrenceudvalget - Side 6 

- Trænerudvalget - Side 8 

- Aktivitetsudvalg - Side 10 

Beretningerne vedtaget 

 

4.  Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer. 

Regnskabet vedlagt. 

Spørgsmål vedr. telefon. Jacob og Jørgen får et beløb, og internet i klubhuset går 

ind over denne. 

Områderne har vi brugsret på. Billund kommune stiller områderne til rådighed. 

Omkostninger for MobilePay ligger i kantinen. 

 

5. Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr og indskud.  

(Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge) 

Ingen stigning til kontingentet. 

 

6. Indkomne forslag. 

forslag til generalforsamlingen, om at betalingen af kontingentet bliver delt i to, så 

der trækkes et mindre beløb hvert halve år. 

(For mange mennesker er December dyr i forvejen) 

Nu hvor det fremover trækkes automatisk, vil det måske være en overskuelig 

ændring. 

Venlig hilsen Heidi Jonsson 
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Afstemning - Forslaget er nedstemt. 

 

7. Valg af formand. (Lige år)  

- Jacob Lykkegård Jensen er på valg (Modtager genvalg)  

Jacob genvalgt. 

 

8. Valg af kasserer (Ulige år)  

- Kassereren er IKKE på valg.  

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
På valg er følgende:  

- Camilla Lund Hansen (Modtager IKKE genvalg) - Martin Ehmsen (Modtager 
IKKE genvalg) 

Karin, Minna foreslået. Camilla har genovervejet og vil godt tage en tørn igen hvis 
der er tvivl fra de først foreslåede. 
 
Der stemmes om to personer. 
Karin  - 26 stemmer 
Minna - 20 stemmer 
Camilla - 13 stemmer 
  -   2 blanke 
 

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
1. suppleant - Minna 
2. suppleant - Pia 
Foreslået og valgt. 
  

11. Valg af 2 revisorer. 
Hanne og Mette foreslået og valgt. 
 

12. Valg af revisor-suppleant. 
Christina foreslået og valgt. 
 

13. Eventuelt. 

Alt køb af udstyr købes via shoppen i klubmodul. 

Opfordring til at man deltager til Dupont festen hvor vi kan tjene 15.000,- kr. 

kage bager til konkurrencen. Camilla. 

MobilePay se på afgifterne, så man får dækket beløbet som pålægges 

transaktionerne. 

Dyreværnsloven skal til endelig behandling d. 2. februar 2020, vedr. hale-/øre- 

kupering. 

Inviterer folk udefra til AG dagene 

Klippe buske og græs på luftepladsen. 
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Skilte med at der skal samles op herude på pladsen, når man 

lufter hund. Der kommer mange hundefolk udefra og bruger 

pladsen som lufteplads. 

Niels prøver at høre kommunen for at høre hvor man kan få en hømmeren på 

pladsen. pris ca. 5000,- kr. https://privat.bolind.dk/shop/ejendom-

ude/affaldshaandtering-ude/affaldsstativer--sortering-og-askebaegre/hunde-

hoemmeren--affaldssystem- 

Klubtrøjer hvor kan de købes/bestilles. Evt. tage det op med klub tøj. 

Tryk på tøj Peiper kan lave det ud fra pdf fil. Pris for tryk på tøj. Trøjer med dch logo 

købes via landsforeningen, og så kan man selv få trykt på den efterfølgende. 

Bestyrelsen undersøger og udpeger en som kan stå for opgaven. 

Gennemgang af AG springene (Dem der står ude), er ved at vær dårlig, og skal 

måske repareres/males/udskiftes. 

 

Sølvnåle udleveret til 20 års jubilarer: 

Niels Engkjær 

Mette Sommerlund 

 

Guldnål udleveret til 25 års jubilar: 

Allan Thomsen 

 

Aktivitetspokalen: 

Gitte D.Christensen 

 

Samuel afsluttede med at takke for god ro og orden. 

 

Jørgen overtog og uddelte gaver for tidligere bestyrelsesmedlemmer. 

 

 

Referent 

Gitte D.Christensen 

 

 

 

 

 

  

https://privat.bolind.dk/shop/ejendom-ude/affaldshaandtering-ude/affaldsstativer--sortering-og-askebaegre/hunde-hoemmeren--affaldssystem-
https://privat.bolind.dk/shop/ejendom-ude/affaldshaandtering-ude/affaldsstativer--sortering-og-askebaegre/hunde-hoemmeren--affaldssystem-
https://privat.bolind.dk/shop/ejendom-ude/affaldshaandtering-ude/affaldsstativer--sortering-og-askebaegre/hunde-hoemmeren--affaldssystem-
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Formandens beretning 

Hej og velkommen alle sammen. 
Endnu et år gået. Et tilbageblik på året 2019 og lidt ind i 2020.  
 
Det kan nok ikke været gået nogens næse forbi at vi har fået nyt system til registrering af 
medlemmer. Systemet hedder Klub-modul, og kan også bruges til hjemmeside, regnskab, 
konkurrencer/events og meget mere. Vi har i bestyrelsen arbejdet rigtig meget med 
programmet, da det hele ”næsten” skulle læres fra bunden, pga. de kurser der var fra 
kredsen ikke var fyldestgørende og ej heller de videoer der var at finde på internettet. 
Vi har i DcH Grindsted-Billund valgt at sige ”JA TAK”, til at konvertere vores nuværende 
hjemmeside og regnskabssystem (Winkas), over til det nye system. Dette er gjort da det 
vil lette arbejdet og måden hvordan det hele registreres, da det hele foregår i 1 system. 
Vores landsforening har desuden påtaget sig alle udgifter der er vedr. skift til Klubmodul. 
Vi kan derved spare lidt udgifter i forhold til support til Winkas. 
 
Jeg pointerede i sidste års beretning at hjemmesiden halter lidt til tider. Jeg vil på bedste 
vis, prøve at holde den opdateret med nyheder, beskrivelser mm.. I skal ikke være bange 
for at komme med ris/ros/forslag eller ændringer til de ting der står på hjemmesiden. Jeg 
er lutter øre og vil gøre hvad jeg kan for at få så meget info på den. 

- Sidder der nu en lille hjemmeside-haj i lokalet, som gerne vil give en hånd med, 
skal de endelig ikke holde sig tilbage for at hjælpe . 

 
Jeg plejer at nævne at vi har været plaget af indbrud, men i 2019, var der ikke noget af 
den slags. Heldigvis.!!! 
Jeg håber det er fordi politiet foretog nogle anholdelser vedr. alle indbruddene i 2018. 
Personerne er dog på fri fod igen, og har valgt at lade os være. 
 
Ret turbulent har det været i vores agility-afdeling, da vores trænere har valgt at stoppe pr. 
31/12 2019. Jeg vil gerne påpege at jeg syntes vi har gjort ALT hvad vi kan i bestyrelsen, i 
henhold til de forespørgsler vi har fået fra trænerne, og nogle af hundeførerne, omkring 
redskaber og diverse tiltag inden for rimelighedens grænser . Vi vil gerne agility i klubben 
og har også gjort nogle tiltag hertil i form af, Vivi Lund har startet træneruddannelsen, samt 
har vi fået et trænerpar, som har RIGTIG RIGTIG meget erfaring i hold og træning til at 
komme og give råd og vejledning på bedste måde. Hvordan det helt nøjagtigt bliver i 
fremtiden, kommer helt an på engagement fra hundeførerne. 
Vi håber vi kan få nogle flere agility-hundeførere i gang igen, da antallet på nuværende 
tidspunkt er ret lavt i forhold til årene før.  
For at få klubben og fællesskabet til at fungere har vi i 2019 haft følgende arrangementer: 

 Fællesmøde med udvalgene 
 Aktivitetsdag 
 Konkurrencer og klubkonkurrencer. 
 Sommerafslutning 
 Træner/Hjælperfest 
 Julebanko 
 Klubfest  

Og der er sikkert flere. Jeg er rigtig glad for at der er mange der støtter op om de 
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arrangementer vi laver i klubben. Jo flere der deltager, jo sjovere bliver 
det, og jo bedre sammenhold. 
 
DcH DM blev i 2019 afholdt i Langeskov. Vi havde hundeførere med i 
forskellige discipliner. Jeg vil ikke komme nærmere ind på det, da det fremkommer af 
årsberetningen fra konkurrence-udvalget.  

- Men et tillykke skal lyde herfra til dem der kvalificerede sig til DM. 
 
Fremtiden byder på lidt forandringer. Som fortalt i beretningen, er vi ved at implementere 
klubmodul i klubben. Vi er også sat lidt tilbage på agility, som jeg håber der kan komme lidt 
mere gang i i 2020, til trods for en lidt kneben opstart, men det kan måske også være godt 
nok at starte lidt forfra….!! 
 
Vedr. Mig selv, er det sidste periode, hvis jeg bliver valgt, jeg tager. Så der skal nye 
kræfter til fra 2022. 
 
Sluttelig vil jeg gerne sige jer tak, fordi i hjælper det i kan i klubben. Jeg er godt klar over 
at med en travl hverdag, hvor der er mange gøremål, er det måske ikke DcH, man 
prioriterer højest. Jeg er bare utrolig glad for at så mange hjælper til, både ved messer, 
arrangementer, opvisninger og vores egne klubkonkurrencer, aktivitetsdage og meget 
mere. Hvis ikke i valgte DcH engang imellem, kunne vi ikke gøre de ting, som vi gør og 
have disse dejlige omgivelser som vi har. 
Der skal også lyde en særlig tak til bestyrelsen og udvalgene for at have givet et kæmpe 
nap med i årets løb. Jeg håber på fortsat godt samarbejde i 2020. 
 
1000 tak. !! 
Jacob Lykkegård Jensen, Formand. 
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Beretning for året 2019 konkurrenceudvalg.  
 
Vi gentog succesen med en stor konkurrence weekend, hvor vi fredag 
var vært for 55 rallyhunde, 12 E hunde og 18 C hunde. Søndag havde vi så besøg af 26 A 
hunde og 19 B hunde. Begge dage fungerede rigtig godt og vi har fået mange positive 
tilbagemeldinger. I den forbindelse skal der lyde et kæmpe tak til alle jer der har hjulpet til, 
både før, under og efter stævnerne, samt alle vores lodsejere.  
 
Efter sommerferien afholdte vi agilitykonkurrence for omkring 60 hunde. Jeg havde ikke 
selv mulighed for at være tilstede den dag, men har fået fortalt at konkurrencen forløb 
uden de store problemer med godt humør.  
Vi har i 2020 haft et overskud på 15.600 kr.  Fordelt på 13.500 kr. for den store weekend 
med lydighedskonkurrencerne og 2100 kr. for agilitykonkurrencen.  
 
I november var det så tid til den årlige klubkonkurrence. Vi var knap 30 hundeførere og det 
var en super god dag. Tillykke til alle vindere på dagen og klubmestrene. 
Dette års klubkonkurrence foregår ligeledes første lørdag i november dvs. den 7 
november. Jeg håber på rigtig mange deltagere, der vil være en klasse for alle.  
 
2019 har været et godt år for konkurrencehundeførerne. Jeg kan konstatere at vi var godt 
repræsenterede ved DM. 
Vi havde følgende med:  
C klassen: Diana Svejstrup og Hanne Madsen, begge er nu B hunde.  
Rally: Christina Knudsen, Sidsel Høegsberg, Thomas Præstegaard og undertegnede og 
faktisk er Grindsted den klub i hele DCH med flest rallyhunde-førere til DM.  
Agility: Astrid Graversen 
IGP: Pernille Kristensen og tilmed på en super flot 2. plads.  Derudover fik Pernille pokal 
for bedste sporhund.  
Stort tillykke til jer alle. Det er virkelig godt gået og ret fornemt at vi er repræsenteret i så 
mange forskellige discipliner.  
Vi håber at Grindsted-Billund også i år vil være stærkt repræsenterede på 
konkurrencebanerne rundt i Danmark.  
 
I år sagde vi farvel til Astrid i KU, der skal lyde et tak til Astrid for indsatsen og god vind 
fremover.  
Samtidig fik vi et ekstra medlem i form af Niels Engkjær. Niels er uddannet træner, 
dommer og er aktiv i det nordiske program. Så velkommen til Niels.  
 
Af dette års konkurrencer, er vores første stævne faktisk en Nordisk konkurrence den 22. 
februar, det er første gang vi giver os i kast med Nordisk, så det bliver spændende at se 
om vi kan løfte opgaven. Det tror vi selvfølgelig på vi kan.  
 
Derudover afholder vi 1. maj rally, C og A konkurrence. Søndag den 3. har vi været 
ambitiøse og forsøger os med et ret stort stævne for E hundene. 30 E hunde har vi åbnet 
for. Vi tager imod alle der har lyst til at hjælpe med kyshånd.  Der er blevet spurgt om en B 
konkurrence, da vi jo har nogle B hunde i klubben. Den var også på tegnebrættet, men vi 
har måttet tage den af igen. Der er sket det at et par af vores virkelig erfarne kræfter ikke 
har mulighed for at være på pladsen den 3. maj alligevel, sådan kan det 
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jo gå en gang imellem. Derfor har vi pillet B konkurrencen af igen, da 30 
E hunde er et ret stort projekt i sig selv. Desuden plejer der at være 
rimelig mange B konkurrencer rundt om i de andre klubber, derfor faldt 
valget på den. Jeg håber der er forståelse herfor.  
 
Da vi ikke har en repræsentant for agility i KU i år, vil der ikke blive afholdt agilitystævne i 
2020. Vi vil gerne have agility bruger året på at finde sig selv om man så må sige, herefter 
kan vi tale sammen om der på et tidspunkt i 2021 skal være en agilitykonkurrence i 
klubben igen.    
 
Hele udvalget, bestående af Jørn Præstegaard, Brian Jørgensen, Gitte Christensen, Niels 
Engkjær og undertegnede, fortsætter i 2020. Hvordan udvalget ser ud i 2021 besluttes 
efter sommerferien hvor næste års konkurrencer planlægges. Vi er mange der har siddet 
her i mange år og skulle der sidde en af jer med lyst til at prøve kræfter med at afholde 
konkurrencer, tager vi gerne lærlinge ind i år. Så vi er rustet til hvis en af de rutinerede 
kræfter trænger til en pause.  
 
Jeg skal igen sige tak til alle jer der hjælper til med konkurrencer, vi kan ikke gøre det 
uden jer og det er uanset om man er i kantinen, tager tid, er sporlægger eller hvilken 
opgave man nu har taget på sig, jeg er meget glad for at regnskabet også viser at jeres 
slid betaler sig og at vi faktisk tjener penge til klubben når vi bruger vores weekend 
herovre. Det håber jeg I også har lyst til i år. Tak til lodsejere og sidst, men bestemt ikke 
mindst tak til mine udvalgsmedlemmer for jeres kæmpe indsats i udvalget.  
 
Mette Sommerlund 
Formand KU  
  



 

Side 8 af 10 
 

Årsberetning trænerudvalget 2019 
 
Det er lidt forskellig hvor stor interesse der er for hvalpeholdene, men det 
har alligevel resulteret i at vi har haft en fremgang for det forgangne år. Vi har haft 74 
hunde igennem hvalpeholdene, hvor vi havde 70 sidste år. 
 
Vi har pt. 4 igang med instruktør uddannelsen. 
De 4 aspiranter er startet op ultimo november 2019, og det er følgende: 
Anders - Lydighed 
Vivi - Agility 
Christina - Rally 
Charlotte - Nosework 
 
Vi har haft lidt udfordringer mht. træner staben, da vi har Pia har meldt fra som træner. 
Astrid og Dianna er stoppe i klubben, og derved havde vi ikke nogen agility trænere. Tine 
holder pause, men vil godt hjælpe hvis der mangler en træner en aften på et hold. Dorthe 
har ligeledes haft pause fra instruktørgerningen, men er trådt til og hjælper ved AG. 
Vi har fået Vibeke ind som kører hvalpehold. 
 
Hold på træningspladsen hen over ugen: 

 Familiehold 
 C/B hold 
 Fortsætter 
 Hvalpe hold 
 rally 

o Begynder 
o konkurrence 

 agility 
o Begynder/Konkurrence? 

 
Torsdag er der fri træning, hvor man bare dukker op og træner selvstændigt. 
 
Lydighedstrænere (8 instruktører og 1 aspirant): 
. 
Agility (1 træner + 1 aspirant): 
 
Rally trænere (2 instruktører og 1 aspirant): 
 
Nosework (1 aspirant): 
 
Mht. agility så har der været nogle udfordringer for at få noget op at køre, nu hvor Dianna 
og Astrid har valgt at stoppe. 
Vi har Vivi igang med instruktøruddannelsen, og hun vil godt køre agility, men har dog brug 
for hjælpe, da hun kun har gået som hundefører tidligere. 
Vi fik en kontakt til Susanne og Allan Randeris som godt ville hjælpe med agility, så Jacob 
og jeg tog ud til dem til en snak. De har så meldt tilbage, at de ikke kan afse en dag om 
ugen, men vi kan lave en dag engang om måneden, hvor de vil gå ind og hjælpe, og 
lægge planer for hundeførerne. Så kan der trænes henover den 



 

Side 9 af 10 
 

kommende måned, og så få opfølgning på den næste træningsdag hvor 
de deltager. 
første gang  dette skete var lørdag d. 11. januar, hvor vi også fik en ide 
om hvor mange der vil gå til agility. 
 
Vi har en aspirant igang med nosework, så vi kan tilbyde det til hundefører der vil være 
interesseret i dette. Vi har snakket med Charlotte om at vi arrangerer en dag/aften hvor 
hun kan komme og vise nosework, Så man kan se hvad det er og måske prøve. 
 
Vi er altid på kig efter mulige træneraspirant emner. 
 
Vi har haft nogle kurser i klubben i løbet af 2019: 
Fri ved fod kursus med Nina Krüger 
Indkaldskursus 
Sporkursus 
 
Planer for 2020: 
Vi har ikke lagt de store planer for det nye år, da vi i TU har været svært at samle os til 
møder, pga. meget arbejde som ikke havde med DcH at gøre. 
 
 
Gitte D.Christensen 
Næstformand for TU 
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Beretning fra aktivitetsudvalget 

Vi i Aktivitetsudvalget vil gerne tak for opbakning i 2019.  
 
Vi havde bandt andet Træner medhjælper fest, sommerfest.  
 
Til klubfest prøvede vi noget nyt sidste år. Istedet for at gå hjem og slappe af mødes vi til 
kaffe og kage med præmie overragelse og efterfølgende aftensmad og fest. Vi synes det 
var en Succes, derfor overvejer vi at gør det igen i år. I år er Klubfesten er den 7. 
november 2019.  
 
Den årlige julebanko der var vi ca. 20 personer med. Vi havde fået en masse 
sponseregaver til præmie fra Varde dyreklinik, Grindsted dyrlæge Skovlund købmand. 
Igen tak for sponsere gaverne.      
 
Vi mangler stadig et medlem i aktivitetsudvalget. Har nogen lyst kom endelige at sige til.  
 
Vi er desværre gået lidt ned i hvor mange vi er til festerne  derfor håber vi at der er flere 
der har lyst og mulighed for at deltage i vores arrangementer i 2020.  
 
Træner med hjælper fest bliver den 4. april 2020 
Sommerafslutning bliver den 25. juni 2020 
Klubfest bliver den 7. november 2020 
Julebanko bliver den 6 december 2020 
 
Vi i aktivitetsudvalget ser frem til at det bliver lige så festligt i 2020  
 
Tak til Sidsel og Camilia.  
 

 

Venlig hilsen  

Anna Lauridsen 


