
Referat af Generalforsamling 27/1-2022 

Af Stine Kam 

 

1) Dirigent – Knud Lykke Rasmussen 
 
 
2) Formandsberetning: 
Gitte Kipper har en tilføjelse til beretningen:  
Vi har fået ny belysning på alle baner, hvilke har gjort en stor gavn for alle holdene. Vi har desværre måtte 
sige farvel til tre instruktører i 2021, som ønskede at prøve nye veje, samtidig har vi budt velkommen til to 
nye instruktører til DCH Skanderborg. 
Der er ingen indvendinger til beretningen. 
 
 
 
3) Regnskab: 
Regnskabet er godkendt til tiden, og ser rigtig fint ud, med et fornuftigt overskud, trods der er brugt penge 
på ny belysning på alle banernes arealer, samt nyt låsesystem i klubhuset. Havetraktoren som vi købte ind, 
var også en fornuftig investering, de penge er allerede tjent ind igen, i forhold til hvis vi fik en ekstern til at 
slå græsset på arealerne. Vi vil i 2022 få kigget på et nyt alarmsystem, da vi har brugt en del penge på for 
mange unødvendige udrykninger, som kan opstå af meget små berøringer udefra. 
 
Indvendinger:  

1. Hvorfor var regnskabet ikke sendt ud sammen med indkaldelsen?  Svar: Det skulle den også have 
været, men det var ikke revideret på daværende tidspunkt. 

2. Er det frivillige som slår vores græsarealer?  Svar: Ja, der er flere frivillige som slår græsset. 
3. Er der flere, eller færre medlemmer i år 2021?  Svar: Der var lidt færre medlemmer i 2021 end år 

2020.  
  
 
 
4) Indkommende forslag: 
Bestyrelsen har 2 ændringsforslag. Ændring anført med rødt, eller en streg over ordet ved sletning. 
 
Pkt. 5.3 i vedtægterne: ”Træningsgebyret giver adgang til grundtræning på ét hold med én hund. 
Bestyrelsen er bemyndiget til at tillade supplementstræning med samme/ eller anden hund, mod at 
opkræve tillægsgebyr for supplementstræningen, ligesom bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte 
træningsgebyret for medlemmer på hold uden træner”   
Begrundelsen er, at den mangel vi har på instruktører, kan medføre at der ikke er instruktører til alle hold, 
og bestyrelsen vil derfor gerne have mulighed for at nedsætte træningsgebyret for alle medlemmer på 
disse selvtræningshold. 
 
Indvendinger: 

1. Hvorfor ikke samme ordning for instruktørerne?  Svar: Uanset hvad, skal vi holde os til hvad der 
indføres, alle andre ting kan tages op hvis nødvendigt. Instruktørerne betaler ikke noget for at 
benytte arealer eller materialer.      



2. Kommer dette et sted fra?  Svar: Ja, mandagsholdet har stået uden en instruktør, og har dermed 
vendt dette med bestyrelsen. 

 
Skriftlig afstemning, forslag vedtages hvis 2/3 dele er enige: 13 stemte Ja – 11 stemte Nej – 3 stemte blankt 
– Dermed er ændringsforslaget forfaldt. 
 
 
Pkt. 6.3 dagsorden, punkt 12: Valg af udvalgsformand. 
Dermed ændring i Pkt. 8.15: ”Udvalgsformænd vælges i ulige år, for 2 år ad gangen, på den ordinære 
generalforsamling. I tilfælde af manglende formand til et udvalg, er det bestyrelsens ansvar at udvalget 
fungere korrekt”    
Dermed ændring i Pkt. 8.17: ”For udvalg gælder, at de er selvsupplerende både med hensyn til formand og 
menige medlemmer. Formand og udvalgsmedlemmer skal godkendes af bestyrelsen. 
Begrundelsen er blandt andet, at bestyrelsen ønsker at give mulighed for, at siddende udvalgsformænd kan 
træde ud (undlade genopstilling). Efter de nuværende bestemmelser er udvalgene selvsupplerende, og en 
udvalgsformand kan føle sig forpligtet til at sidde længere end ønsket, hvis udvalget ikke slev kan overtale 
en anden til formandsposten. 
 
Indvendinger: 

1. Kan dette godt fungere i forhold til bestyrelsen, er det ikke bedre at bestyrelsen vælger 
formændene i udvalgene, så man ved de kan få et godt samarbejde?  Svar: Det skal nok kunne 
fungere mellem bestyrelsen og udvalgene, vi synes det er en god løsning.  

2. Forsamlingen har en tilføjelses til ovenstående ændringsforslag – Udvalgsformændene skal referere 
til bestyrelsen.  Svar: Vi godkender tilføjelsen tages med, og tager en skriftlig afstemning om hele 
ovenstående ændringsforslag og tilføjelse.   

 
Skriftlig afstemning, forslaget vedtages hvis 2/3 dele er enige: 19 stemte Ja – 5 stemte Nej – 3 stemte blankt 
– Dermed er ændringsforslaget godkendt, og lyder således nu:   
 
” Pkt. 8.15 Udvalgsformænd vælges i ulige år, for 2 år ad gangen, på den ordinære generalforsamling. I 
tilfælde af manglende formand til et udvalg, er det bestyrelsens ansvar at udvalget fungere korrekt” 
 
” Pkt. 8.17 For udvalg gælder, at de er selvsupplerende med hensyn til menige medlemmer. 
udvalgsmedlemmer skal godkendes af bestyrelsen. Udvalgsformændene skal referere til bestyrelsen” 
 
 
 
5) Fastsættelse af kontingent: 
Træningsgebyret er forsat uændret. Det vil sige 1000kr. for helårshold og 500kr. for kursushold. 
Grundkontingentet: Det til en hver tid gældende Lands og Kredskontingent + 150 kr. 
 
Indvendinger:  

1. Hvorfor ikke sætte det ned, nu hvor der er et godt overskud igen?  Svar: Fordi vi stadig har meget 
der skal fornyes og repareres, overskuddet bliver brugt til at kunne forbedre klubben.  

 
Ingen stemmer imod. 
 
 
 
 



6) Valg formand: 
Gitte Kipper, ønsker ikke genvalg.  
Stine Kam (bestyrelsesmedlem), villig til genvalg – valgt som formand. 
 
 
7) Valg af kasserer: 
Sanne Loft, ej på valg. 
 
 
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Jørgen Bach, ej på valg. 
 
Dorthe Jensen, ej på valg. 
 
Heinrich Mathiasen, villig til genvalg – valgt. 
 
Hans Meldgaard, stillet op til valg – valgt. 
  
 
9) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:  
Thea Jensen ønsker ikke at forsætte som suppleant.  
– Birthe Pedersen har trådt ind i stedet. 
 
Elin Mortensen er ikke længere i klubben og dermed ikke suppleant.  
– Anne Dalsager er trådt ind i stedet. 
 
 
10) Valg af 2 Revisorer. 
Linda Lund forsætter som første Revisorer. 
 
Lone Marscall forsætter som anden Revisorer. 
 
 
11) Valg af 2 Revisorsuppleanter: 
Vibeke B. forsætter som første revisorsuppleant.  
 
Anden revisorsuppleant kunne ikke findes, derfor leder bestyrelsen efter en.      
 
 
 
12) Bemærkninger/Eventuelt: 
Der ønskes at klubben tænker over deres vision i forhold til konkurrencehunde, er det en familiehunde 
klub, eller en konkurrencehunde klub, samt vedligeholdelse af udendørsarealer og materialer. 
Svar: Dette er en forening hvor der er, og skal være plads til, både dem som kommer for at træne deres 
familiehunde og hygger sig med det en gang om ugen, dem som ønsker at træne deres hvalp, og 
selvfølgelig dem som ønsker at gå i konkurrence og træne med det formål, det er derfor vi har forskellige 
hold, med forskellige genre af hundetræning. Problemet i forhold til flere konkurrencehold, er mangel på 
instruktører, vi gør vores bedste for at prøve at kunne opfylde alles behov, og vi vil klart i 2022 se mere på 
at få nogle flere konkurrencehunde i DCH Skanderborg, hvis hundeførerne ønsker det. 
 



 
Årets medlem 2021 gik til Henning Hjorth, for hans store indsats i klubben, han har været en hjælpende 
hånd med mange projekter i klubben. Stort tillykke. 
Årets træner 2021 gik til Gitte Kipper, som er en hjælpende og dygtig træner for sit hold, samtidig med at 
have styret formandsposten mange opgaver. Stort tillykke.    

 


