
Referat fra generalforsamlingen i DCH Vordingborg d. 18.04.21 

Der er 11 stemmeberettigede til stede.  

Formanden, Harriet Krusborg Andersen åbner generalforsamlingen og byder velkommen. 

Punkt 1, valg af dirigent:   

Ulla Vest blev valg til dirigent og erklærer generalforsamlingen for lovligt indvarslet.  

 

Punkt 2, valg af referent og 2 stemmetællere: 

Karin Rasmussen bliver referent og Iris Schnell og Louise Nielsen bliver valgt til 

stemmetællere.   

Punkt 3, formandens beretning:  

Beretningen er blevet sendt ud med indkaldelsen til generalforsamlingen.  

Beretningen godkendes.  

Punkt 4, Regnskabsaflæggelse:   

Næstformanden fremlægger regnskabet da den tidligere kasserer, Maria, ikke længere er 

medlem i foreningen og derfor har overdraget regnskabet til næstformand Pia K.Jensen. 

Der er enkelt spørgsmål til regnskabet. Karin Jensen spørger om til om klubben kan søge 

tilskud pga. coronasituationen i 2020. Formanden, Harriet K, Andersen, svarer at der 

heldigvis intet tab har været da medlemmerne har været trofaste.  

Ulla Vest spørger til, hvad rubrik 2590, varekøb, er? Bilag gennemses af Pia og revisor 

Kirsten Dahl. Det er indkøb af kaffe samt øvrige kantineindkøb.  

Desuden er der rejst spørgsmål til rubrik 2270, rep./vedligehold klubhus. Det drejer sig om 

rotte- og mulvarpebekæmpelse samt leje af hallen i Tingsted.  

Regnskabet godkendes herefter.  

 

Punkt 5, Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr for år 2022:  

Bestyrelsen har foreslået uændret kontingent i forhold til år 2021. Grundkontingent kr. 

680,00 og træningsgebyr for lokale medlemmer for første hold/hund pr. husstand kr. 

300,00, fra 1/7-  kr. 150,00. For efterfølgende hold/hund pr. husstand kr. 100,00, fra 1/7 kr. 

50,00 . Dette vedtages.  

 

Punkt 6, indkomne forslag:  

Der er ikke indkommet nogle forslag. 



Punkt 7, Valg af kasserer: 

Pia Kaufmann Jensen vælges til kasserer.  

Punkt 8, valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 

Der er 3 opstillede. Mads Nielsen, Camilla Kikkenborg og Karin Rasmussen. 

Der bliver en kort pause, hvor stemmesedler uddeles og tælles op. 

Karin fik 9 stemmer, Camilla 8 stemmer og Mads 5 stemmer.  

Karin og Camilla vælges. 

 

Punkt 9, valg af 2 suppleanter: 

Der er 2 opstillede. Mads Nielsen og Karsten Noah-Roed.  

Begge vælges. Karsten som 1. suppleant og Mads som 2. suppleant.  

 

Punkt 10, Valg af 2 revisorer: 

Begge tidligere revisorer, Kirsten Dahl og Erik Danielsen genopstiller og vælges. 

Punkt 11, Valg af 1 revisorsuppleant.  

Harriet K. Andersen indstiller Ulla Vest. Denne vælges til revisorsuppleant.  

Punkt 12. eventuelt: 

Kirsten spørger til, om bestyrelsen har planer for, hvad klubbens overskud skal bruges til? 

Bestyrelsen har planer om lys på en del af træningsarealet. Henning Christensen har 

undersøgt lidt og har en ide til, hvordan der kan opsættes lys ved containeren så der 

kommer lys mod bygningen, mod agilitybanen og mod kravlegården. Ulla spørger til 

økonomien i dette. Det er endnu uvist.  

Der tales frem og tilbage om emnet samt om evt. dræning af noget af arealet, i forbindelse 

med nedgravning af strøm.  

Ulla spørger også til, hvad bestyrelsen vil gøre ved trænermanglen. Harriet svarer at det jo 

grundet coronasituationen bl.a. ikke har været muligt for Louise at komme i gang med 

træneruddannelsen. Camilla fortæller om at bestyrelsen faktisk havde planlagt 

arrangementer i 2020 som desværre ikke kunne blive til noget pga. coronasituationen.  

Der var bl.a. planlagt medlemsaftener med information om, hvad frivilligt arbejde i klubben 

indebærer da flere har sagt at de jo ikke rigtig ved, hvad det går ud på når de er blevet 

spurgt til om de vil hjælpe til. Det skulle både dreje sig om det at hjælpe til ved 

konkurrencer, at deltage i bestyrelsen og at være træner i klubben.  



Der tales om eventuelle træneremner blandt klubbens medlemmer. Ulla Vest har bl.a. 

forespurgt et par stykker. Pia nævner at det især er lydighedstrænere vi mangler.  

Kirsten fortæller at hun får flest henvendelser fra folk der ønsker unghundehold og en del 

der ønsker hjælp til løsning af problemer med hunde.  

Flere af klubbens trænere er uddannet som lydighedstrænere, men de kan bare ikke tage 

flere hold end dem de allerede har. Bl.a. har Camille måttet sige nej til flere på hendes 

familiehold.  

Karin Jensen forudser at der vil komme flere ”problemhunde” i kølvandet på 

coronasituationen, hvor mange ikke har kunnet træne deres hvalpe og unghunde.   

Formanden afrunder med, at da vi nu har en fuldtallig bestyrelse og har mulighed for at 

holde bestyrelsesmøder igen, vil bestyrelsen snarligt gå i gang med at planlægge 

arrangementer igen i håb om at vække interessen for bl.a. træneruddannelsen.  

Ulla spørger til mulighed for hundeførerkurser. Camilla nævner at man stadig kan søge om 

tilskud til kurser som hundefører.  

Ulla nævner at landsforeningen vil udbyde et kursus for instruktører i Hoopers.  

 

Dirigenten afslutter generalforsamlingen med tak for god ro og orden.  

Referant 

Karin Rasmussen 

  Dato: 2/5-21    dirigent 

------------------------   --------------- Ulla Vest------ 

Karin Rasmussen    Ulla Vest 

 


