
Referat fra Generalforsamling 
 

Ordinær generalforsamling afholdes 

mandag d. 30. januar 2023 kl. 19.00 i klubhuset. 

 

 

Pkt. 1 Valg af dirigent. 

 Indvarslet til tiden, så den er lovlig at holde generalforsamlingen 
 Bestyrelsen foreslår: Sam. Valgt 

Fremmødte: 22 (Alle stemmeberettigede) 
 

Pkt. 2 Valg af stemmetællere. 

 Susanne og Jørn 
 

Pkt. 3 Beretning af foreningens formand. 
Aktivitetsudvalg -  

Trænerudvalg – Diskuteret lidt om vi kunne gøre noget for at 
forebygge problemerne med problemhundene. 
Konkurrenceudvalg -  

Vedhæftet referatet 
De samlede beretninger er enstemmigt vedtaget 

 
Pkt. 4 Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer. 

 Klubben har en sund økonomi       

Evt. klippekort til køb af f.eks. sodavand, da man så mindsker 

gebyret.  
 Regnskabet enstemmigt vedtaget. 

 Vedhæftet referatet. 
  
Pkt. 5 Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr og indskud. 

(Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge) 
Ændret prisen på hvalpeholdet så det er årsbetaling. De er garanteret 

12 gange hvalpetræning og så kan de komme på fortsætterholdet 
hvis de ønsker at fortsætte 
 

Pkt. 6 Indkomne forslag. 
 Ingen indkomne forslag. 

 
Pkt. 7 Valg af formand. (Lige år) 
 Ikke aktulet 

 
Pkt. 8 Valg af kasserer (Ulige år) 

Jørgen Beck-Nielsen er på valg (Modtager genvalg) 
Andre forslag: Ingen 
Genvalgt 

 
Pkt. 9 Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 På valg er følgende: 
Gitte Dransfeldt Christensen (Modtager genvalg) 
Andre forslag: Ingen 

Genvalgt 



 

 
Pkt. 9 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

 Første suppleant - Henriette Thomsen 
 Anden suppleant - Tine Lerhardt Jacobsen 
 

Pkt. 10 Valg af 2 revisorer. 
 Mette Sommerlund - Genvalg 

 Hanne Hahn Madsen - Genvalg 
 
Pkt. 11 Valg af revisor-suppleant. 

 Charlotte Østergaard – Foreslået og valgt 
 

Pkt. 12 Eventuelt. 
  

Mette – Uddeling af pokalerne fra klubkonkurrencen. Tages 

fællesbillede så det lægges på Facebook. 
 

Ny dato til DM-info mødet, da der er info vedr. serveringen til IFF. 
 
Jubilæum: 

10 års jubilæum – Anna og Ditte (foto til Facebook). 
 

 
Afslutning på årets generalforsamling. 
  



Formandens Beretning 2023 

Hej og velkommen alle sammen. 

Så er vi atter samlet til generalforsamlingen. Det er godt at se så mange hoveder :-) 

Som i ved og som jeg nævnte sidste år også, er vores hjemmeside, heriblandt hold- og 

arrangementsoversigt, og konkurrencetilmeldinger indeholdt i Klubmodul. Vi har jo rullende 

kontingent, og det gik allerede online sidste år omkring sommer. Det vil derfor sige at alle 

medlemmer som er tilmeldt herefter er tilmeldt på det som vi kalder "rullende-kontingent". Vi 

har derfor i bestyrelsen lavet lidt om i den måde som kontingentet til hvalpeholdene er skruet 

sammen på. Ikke at det hindrer dem i at dyrke deres hobby i kortere tid. Nærmest tværtimod. 

Vi vil komme nærmere ind på dette under pkt. 5, som vedrører kontingent. Dette er også for at 

lette det administrative arbejde der er ved tilmelding af hvalpe på videre hold. 

Vi er i bestyrelsen, indtil videre, positivt stemt for det rullende kontingent, som gør mange 

ting nemmere, dog er det som i de foregående år, ikke til at sige hvor mange "faste" 

medlemmer vi har som vi før har kunnet pr. 15. januar. Dette er grundet tilmeldingerne falder 

løbende på året. 

Vi har som jeg ser det ikke været plaget af de helt store udfordringer i 2022, idet vi lige skulle 

komme os efter corona-situationen. Men jeg tror alt kører i den "normale" rille, hvis man kan 

sige det sådan. Vi er stadig lidt nede på instruktører, men har en fornuftig tilgang af hvalpe på 

holdene. Kender i nogen der har lyst til at blive instruktører eller sidder i selv med en lille en i 

maven, så kom gerne til en snak om hvad det indebærer :-) 

Vi har søsat en mission om at kunne tilbyde et pænt sortiment af foder og godbidder og andet 

legetøj. Jeg vil gerne sige jer stor tak for at i har taget super godt imod dette. Også en stor tak 

til Minna og Pia for at få det arrangeret og altid være klar til at give en hånd med at få bestilt. 

Minna har sågar et lille lager hjemme hos hende, så vi "næsten" altid kan levere inden for kort 

tid. Vi har oprettet et andet mobilepay-nummer netop til salg dette formål. Derved bliver det 

nemmere at få et overblik over indtægter og udgifter. Der bliver opsat skilte mm hurtigst 

muligt. 

Af arrangementer i 2022 kan blandt andet nævnes:  

• IFF Personalefest 

• Mental-kursus ved Benjamin Grav 

• En masse konkurrencer både på kreds og lands-niveau. 

• Gå-pænt kursus 

• Sommerfest 

• Afslutningsfest 

Vi har sågar fået lov til, igen, at servere til Grindstedværksfest LØRDAG d. 4. marts. Jeg har 

allerede skrevet ud til nogen af jer, men håber der er flere der har lyst til at hjælpe med dette. 

Jeg sender en reminder omkring dette når vi kommer nærmere den endelige dato. Det giver 

nogle gode penge til klubben, som vi godt kunne bruge på jer og jeres hunde. Vi har mulighed 

for at tjene 18.000 kroner ved at stille med 15 hjælpere – SÅ KOM FRISK.. 

 

 



Som jeg har pointeret i min sidste beretning, er der DM i 2024 i vores kreds. Det er nu 

endeligt bestemt at det bliver hod os – DcH Grindsted-Billund – Bare lige til dem hvis næse 

det er gået forbi. 

Så tager jeg lige DM-hatten på 

Vi glæder os utroligt meget til dette arrangement, men jeg vil også ligge kortende på bordet 

og sige at vi ikke kan gøre det uden jer. Vi har simpelthen brug for rigtig mange frivillige, der 

har lyst til at bruge lidt af deres fritid til at hjælpe os med at arrangere dette store event, der 

løber af stablen weekenden 21 og 22 september 2024. 

Vi afholder informationsmøde hvor man kan komme og høre mere og evt. allerede her give 

tilsagn til at man gerne vil hjælpe. Vi skal bruge frivillige til både kantine, konkurrencer, 

tombola, oprydning, vagter om natten, informationstelt, servere fadøl, og meget mere. 

Informationsmødet er: TORSDAG d. 2 marts kl. 20.00 i klubhuset. 

Så ryger DM-hatten af igen :-) 

OG så vil jeg gerne opfordre jer alle til at deltage i de arrangementer vi afholder her i klubben. 

Om i er hvalpehundeførere, nye eller gamle medlemmer, så er der altid noget vi kan bidrage 

med og til hinanden. Dette er for at vi kan styrke sammenholdet i klubben. Vi får brug for det 

når vi skal afholde DM i 2024. 

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

medlemstallet på nogenlunde samme niveau som før corona, og lidt stigende. Generelt på 

landsplan er medlemstallet stigende. Det er dog ikke alle klubber der mærker fremgang.  

Vi har også lidt planer for klubben heriblandt er der på tegnebrættet ved at være udarbejdet en 

plan på at få udvidet klubhuset i stedet for udestuen. OG så har Pia næste forlangt at 

toiletterne også skal have en omgang, så det bliver mere lyst og nemmere at rengøre og holde 

rent og pænt. Detaljerne er ikke helt på plads, men så snart der er nyt skal vi nok informere 

nærmere herom. 

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

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. 

 

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

tid. Dog har der ikke været Covid-19 men jeg syntes det er inspirerende at se og mærke at vi 

hjælper hinanden på kryds og tværs for at få tingene til at lykkes. 

 

1000 tak. !! 

Jacob Lykkegård Jensen, Formand. 

  



Aktivitetsudvalget  
 

Vi har afholder et par arrecementer. Sommerfest blev desværre aflyst da der ikke var nok 
tilmeldt.  
Klubfest og træner/medhjælpere blev lagt sammen og der var ok god tilslutning.  
Til julejuleafslutning lave vi det om til julehygge med en gåtur og gløgg og æbleskiver.   
Vi har desværre mistede et medlem af udvalgt. Sidsel har valgt at forlade gruppen. Vi 
mangler derfor 2 til udvalget. Har du løst til at være med til at lave nogle gode 
arrangementer så sige endelige til.  
Vi vil gerne sig tak for den gode tilslutning og vi glæder os til flere gode stunder med jer.  
Tak for arbejdet i udvalget.  

 

Venlig hilsen  

Anna Lykkegaard Andersen  

  



Konkurrenceudvalg 
 
Jeg har haft fornøjelsen af endnu et år som formand for konkurrenceudvalget. Jeg vil gerne 
som det første sige tak til mine udvalgsmedlemmer. Diana som det nyeste medlem og der 
suger opgaver til sig, når vi andre er for dårlige til at give dem fra os, vi er godt klar over vi 
ikke er nemme at have med at gøre, du gør det godt. Gitte der bare ordner alt og altid har 
styr på os. Jørn og Brian, som ser det som deres fornemste opgave at give mig grå hår i 
hovedet. MEN, og det er et stort men, som bidrager med viden inden for alt omkring 
konkurrencer, som de efterhånden garvede gutter I er.  
Til sammen synes jeg vi udgør et fantastisk hold, der har det sjovt sammen samtidigt. Hvilket 
vi sammen skal bevise når vi i 2024 skal være vært for DCH´s DM. Et kæmpe arrangement 
som planlægningen af allerede er startet.  
Udover at melde ind på DM i 2024 har vi dog også lavet lidt konkurrencer i 2022.  
 
Den sædvanlige weekend i maj med alle lydighedsklasser og rally blev afviklet fornemt. 
Tusind tak til alle jer hjælpere, I har gjort det helt fantastisk, vi har fået rigtig mange positive 
tilbagemeldinger på weekenden og jeg håber vi kan gentage succesen i år, den 5 og 6 maj.  
Vi havde ikke helt fyldt op af hundeførere, om det var corona eftervirkninger eller vi var 
uheldige med den valgte weekend ved vi ikke, men vi håber at rygterne om en god 
konkurrence sidste sæson hjælper, så vi får fyldt op i år. Rent økonomisk kan jeg sige at 
tingene løber rundt, til trods for vi ikke havde helt fyldt op og alligevel laver vi et pænt 
overskud. Det er godkendt.  
 
Vi har også haft lidt hundeførere til DM, 4 stk. 2 i B klassen i lydighed, Karin og Helle og 2 i 
IGP, hvor det også blev til podiepladser til begge, stort tillykke til Henrik og Sten.  
 
Efter DM blev det tid til den årlige klubkonkurrence, lige knap 30 hundefører valgte at bruge 
dagen sammen, det er nogenlunde på linje med tidligere år. Vi var fordelt på hvalpe, 
fortsættere, lydighed og rally. Vi håber selvfølgelig på at flere vælger at deltage til en super 
hyggelig dag i 23. Har man gode forslag til afviklingen af dagen, så skal man bare komme. Det 
er vores dag i klubben og vi kan afholde den som vi ønsker.  
 
Nu ser vi frem imod den 5 og 6 maj i år, hvor vi afholder det årlige stævne. Alle der har mod 
på at hjælpe modtages med kyshånd.  
 
Vi skal til sidst, men bestemt ikke mindst, sige tak til alle der bidrager til vores 
stævneaktivitet. Det er lodsejerne, der låner os deres arealer, det er alle hjælpere, både i 
planlægningen og på dagene, om man er sporlægger, tidtager, eller passer kantinen, vi har 
brug for jer alle og tak til alle deltagere for at bidrage med god stemning. Tak til Minna og Pia 
for at stille op med godbidsshoppen hver gang, så der er lidt lækkert at shoppe for vores 
medlemmer og deltagere. Alle bidrager I og ingen kan undværes, så tak for jer. 
 
  



Trænerudvalg 
 
Vi har haft trænerudvalgsmøde samt et trænermøde i løbet af året. 
 
Kurser: Der har været afholdt et fri ved fod kursus over et par weekender, med rigtig god 
succes. Så har der været afholdt kursus tiltænkt konkurrencehundefører for at hjælp med 
konkurrencenerver, hvor der blandt andet blev fokuseret på at sætte mål og realistiske krav 
til sig selv. 
 
Heidi og Anja har begge færdiggjort deres uddannelse og har nu overbygning for agility, og 
familiehund. Heidi har også lydighed. 
Vi er altid 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 instruktørerne ud på pladsen eller en fra trænerudvalget og hør nærmere. 
 
Vi har meget store udfordringer ude på træningspladsen med hundefører der kommer med 
deres hunde som har flere og store problemer med i bagagen. Være et sted hvor der er 
mange hunde, aggressiv adfærd overfor andre mennesker. 
Vi har sommetider haft en ekstra træner på hvalpehold som kunne tage sig af den/de hunde 
der er problemet. Så kunne trænerne koncentrere sig om de hunde der kan fungere i en 
gruppe. 
En del af hundeførerne stopper efter få gange hvis de ikke ser fremgang, nogen vælger at 
bruge adfærdskonsulenter til at løse problemerne. 
Men vi bruger mange ressourcer på disse hunde. 
 
Stor tak til udvalget for det arbejde de lægger i det. 
  


