
Referat af Generalforsamling 2023 d. 08.01.23 

 

Fremmødt 10 personer, heraf er 9 stemmeberettigede.  

Pkt. 1: Valg af dirigent 

Jette foreslås og vælges.  

 

Pkt. 2: Valg af referent og 2 stemetællere 

Karin R er referent. Mads og Louise vælges til stemmetællere. 

 

Pkt. 3: Beretning ved foreningens formand.  

Camilla aflægger beretning og denne godkendes. 

Formandens beretning 2022 

Så fik vi sagt farvel til 2022. Det var året hvor vi endelig, efter nogle trælse år med 

nedlukninger, kunne have et næsten helt almindeligt og corona-frit år. Sådan da, for vi var 

nogle der fik sygdommen at føle i løbet af året. I dag fylder pandemien meget lidt i vores 

hverdag og det samme gælder for livet her i vores lokalforeningen. 

Ser man på vores medlemstal, så havde vi i januar 88 medlemmer. Da antallet af 

medlemmer blev gjort op i december, havde vi 118 medlemmer, hvilket gør os til den 

tiende største lokalforening i vores kreds. Til sammenligning havde vi 102 medlemmer i 

udgangen af 2021, og dags dato har vi xx medlemmer.  

Netop antallet af medlemmer i den enkelte lokalforening har været diskuteret meget på 

kreds- og landsplan. Man har talt om de små lokalforeninger. Ser man på definitionen af 

dette, så er vi ikke en lille lokalforening, men sandheden er at en stor del af vores 

medlemmer ikke er en del af det aktive liv i foreningen og ser man alene på antallet af 

dem, som træner aktivt i vores klub, så er vi ikke en stor lokalforening. Lige nu står vi i den 

ærgerlige situation at vi ikke har nok hænder til både at kunne bibeholde de hold vi pt. har 

her i klubben og dermed sikre træning til dem, der allerede er medlemmer og samtidigt 

kunne udbyde hvalpehold og begynderhold i de forskellige discipliner, så vi kan tilbyde 

træning til de, der ønsker at være medlemmer. 



Vi har pt. 8 uddannede instruktører og en aspirant. De gør alle et fantastisk stykke arbejde, 

så vores medlemmer kan få en masse gode timer sammen med deres hunde. Det skal I 

have en kæmpe tak for. For stod I der ikke, uge efter uge, i al slags vejr, jamen, så var der 

ingen forening, og så mange hunde og deres mennesker ville gå glip af det fantastiske 

forhold, der udvikles gennem træningen. 

Samtidigt skal der lyde et tillykke til Louise, der i foråret blev færdiguddannet som 

instruktør med en overbygning i Lydighed, og til Kirsten og Karin Jensen, som i år fik 

færdiggjort deres overbygning til Nose Workinstruktører.  

Der er sket mange ting i vores lokalforening i år. I januar blev en del af bestyrelsen skiftet 

ud. Harriet gik af som formand, og jeg fik lov til at overtage posten. Igen, tak til Harriet for 

det arbejde hun har lavet i de år hun var formand. 

I april lykkedes det at afholde en arbejdsdag. I modsætning til hvad vi har oplevet tidligere 

var der dukket mange op, og det var godt, for der var nogle store opgaver på programmet. 

Bl.a. havde vinterstormene lagt vores ene skjul ned. Det blev reetableret og der blev 

bygget endnu et skjul, så det nu er muligt at træne en B-rundering mellem de to skjul. Og 

så fik vi den nok største forandring i år, nemlig at vores klubhus ENDELIG fik en omgang 

maling. Det er, som I kan se, blevet rigtig pænt. Derudover var der en masse småopgaver, 

som skulle løses og de der deltog fik en fin påskeplatte til frokost. Det var en rigtig god 

dag. Tak til de, der deltog på dagen. 

Af andre aktiviteter afholdt for klubbens medlemmer, skal også nævnes vores sommerfest 

i juni, og så selvfølgelig Ullas Gå pænt i snor-aften, Karin Rasmussens fællestræning i 

agility, Hooperskursus afholdt af Katarina (og arrangeret af Karin Rasmussen). Alt 

sammen afholdt i juli måned. Tak for initiativet til dette, jeg har kun hørt positive 

tilbagemeldinger. 

Akkurat som de sidste mange år har vi afholdt en del konkurrencer. I år er det blevet til 

seks konkurrencer ud over vores lokalkonkurrencer. 

En ny konkurrencedisciplin i DcH er Nose Work. Her har vi afholdt kredsens første og 

eneste konkurrencer. D. 16. april afholdte vi på Orø en NW1 og NWÅ på samme dag. Det 

blev en lidt længere dag end forventet, men det er nyt og vi har stadig en masse at lære. 

Konkurrencen gik rigtig godt og samtidigt var det også eksamensdagen for Jeannette 



Grøn. Hun bestod sin dommereksamen og blev dermed første Nose Workdommer i 

kredsen. Stort tillykke med det.  

Derudover afholdte vi d. 30. april vores agilitykonkurrence. Dagen gik rigtig godt. Der var 

en rigtig god stemning og hjælperne var rigtig gode til at være klar, når der var brug for 

det. Dagen efter afviklede vi vores rallykonkurrence. Det blev til endnu en hyggelig dag. 

Det var især dejligt at se det sammenhold der var mellem deltagerne. Rally er ikke så 

hjælpertung som agility, men også her var alle klar til at løse deres opgaver. 

D. 10. og 11. september afviklede vi først en NW1 og bagefter en NW2, dette blev den 

første i DcH. Vi var så utroligt heldige at de andre foreninger, der har til huse her på 

Mosegården stillede arealer til rådighed, så vi kunne afvikle det hele ”hjemme” i kendte 

rammer. Begge dage gik godt, og igen kan jeg kun give en kæmpe ros til de, som hjalp i 

weekenden. 

Ja, faktisk skal der lyde en kæmpe tak til de af jer der tager tid ud af kalenderen og giver 

en hånd med, så vi kan afvikle konkurrencer, for uden jer ville det slet ikke kunne lade sig 

gøre. 

En ting er de konkurrencer vi selv afholder, noget andet er de medlemmer der er ude at 

vise fanen for DcH Vordingborg. I år har Harriet m. Otto fået oprykning til kl. 3 i agility, 

Karin Rasmussen m. Ozzy til kl. 2 i agility og Pia m. Gonza har fået oprykning til B-klassen 

i lydighed. Jeg ved hvor meget I har knoklet for det, et stort tillykke herfra, det er 

velfortjent. 

Et tillykke skal der også lyde til de to medlemmer, som formåede at kvalificere sig til DcH’s 

Danmarksmesterskab, nemlig til Karin Rasmussen m. Ozzy, der blev kvalificeret i agility 

for mellemhunde og til Morten m. Fokus, der blev kvalificeret i lydighed i Eliteklassen. I 

gjorde det rigtig godt.  

I år fik vi også færdiguddannet endnu en eftersøgningshund. Tillykke til Ole og Molly. Nu 

har vi tre eftersøgningshunde i klubben, og jeg ved at en fjerde er under oplæring. Og nu 

hvor vi er ved eftersøgningstjenesten, så var de en stor hjælp, da vi her på Mosegården 

havde åbent hus i august. Mange kom forbi og fik en demonstration i hvad 

eftersøgningstjenesten kan yde af hjælp, når ting bliver væk. Samtidigt gav Karin Jensen 



de medbragte hunde en mulighed for at prøve en oplevelsesbane. Det var en meget varm, 

men også meget hyggelig dag. 

Traditionen tro har vi i slutningen af året skulle kåre en masse vindere af klubmesterskaber 

og årets hund-titler i løbet af efteråret. 

Lydighed 

C-klassen: Pia m. Gonza 

Ole Einars-mindepokal: Morten m. Fokus 

Årets hund: Morten m. Fokus 

Agility: 

Mellem: Harriet m. Otto 

Stor: Jannie m. Benji 

Årets hund: Karin Rasmussen m. Ozzy 

Rally: 

Rally: Pia m. Gonza 

Årets hund: Jannie m. Benji 

Nose Work: 

Åben Light: Majbrit m. Vilma 

Årets hund: Lena m. Felix 

Rigtig stort tillykke til jer alle sammen. 

Afslutningsvis vil jeg også sige en stor tak til resten af bestyrelsen. Tak for det arbejde I 

har gjort. Og til de fire der stopper. Mange tak for samarbejdet! Jeg håber at I fortsat kan 

lokkes til at give en hjælpende hånd, hvis det bliver nødvendigt. 

Nu er der blot tilbage at se fremad. 2023 håber jeg vil byde på mange hyggelige 

træningsstunder og ikke mindst et godt sammenhold. Jeg vil i hvert fald glæde mig til at se 

jer alle sammen ude på træningspladsen. 



Pkt. 4: Regnskabsaflæggelse ved foreningens kasserer.  

Pia aflægger regnskabet. (vedhæftes referatet) 

Der er spørgsmål til nogle poster som drøftes og til slut godkendes regnskabet.  

 

Pkt. 5 Vedtægtsændringer. 

Vedtægter med ændringsforslag er fremsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen.  

A. Generelle vedtægtsændringer for harmonisering med Landsforeningens nye 

vedtægter.   

Disse vedtages.  

B. Vedtægtsændringer i forhold til evt. indførelse af rullende kontingent.  

For og imod rullende kontingent drøftes. Bl.a. fremlægger Camilla nogle argumenter 

som Majbrit har fremført på sidste bestyrelsesmøde. (Majbrit er ikke selv til stede).  

Problem hvis et medlem har betalt for et træningsmodul og dennes grundkontingent så 

udløber midt i modulperioden. For at løse denne udfordring aftales, at der skal være en 

afkrydsningsrubrik i Klubmodul, hvor man indvilliger i, at man ikke kan deltage i træning 

hvis man ikke har betalt grundkontingent.  

Under generelle vedtægter er besluttet, at tilbagebetaling af kontingent ikke vil finde 

sted. 

Kirsten fremlægger det argument, at medlemmer der melder sig ind sidst på året er 

frustrerede over at skulle betale et helt årskontingent for f.eks. blot 3 mdr. Dette vil blive 

løst ved rullende kontingent.  

Der laves skriftlig afstemning.  

Rullende kontingent med deraf følgende vedtægtsændringer vedtages enstemmigt.  

Gældende fra vedtagelsesdagen.  

 

Pkt. 6: Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr for år 2024.  

Bestyrelsens forslag vedtages.  

 

Pkt. 7: Indkomne forslag.  

Bestyrelsen har rettidigt modtaget et forslag fra Harriet. Da Harriet ikke selv er til stede 

fremlægger Camilla forslaget.  

Forslaget går på indførelse af kontingentfrihed til instruktører.  



Begrundelsen er at flertallet af klubbens instruktører ikke selv har noget hold at gå på 

med egen hund, og derfor betaler kontingent for at ”få lov” at være instruktører.  

Camilla nævner at hun har forespurgt hos forretningsføreren om det er muligt i forhold 

til vedtægterne. Der er intet i vore lokale vedtægter der taler imod det, men der kan 

argumenteres for at det er imod Landsforeningens vedtægter. Camilla er dog orienteret 

om, at der formentlig vil være forslag om vedtægtsændringer på kommende 

landsmøde der muliggør kontingentfrihed/kontingentnedsættelse for instruktører.  

Camilla oplæser en tekst som forventes foreslået til ændring af vedtægternes pkt. 5.1 

for muliggørelse af kontingentfritagelse/kontingentnedsættelse.  

Der drøftes for og imod. Bl.a. drøftes om instruktørweekenden er belønning nok eller, 

om det mere er et uddannelsestilbud til instruktørerne.   

Der tales om evt. nedsættelse af kontingent til symbolsk beløb for aktive instruktører. 

Der nævnes også mulighed for tilbagebetaling af kontingent ved årets slutning til de 

instruktører der har været aktive i årets løb.  

Forslaget sættes til skriftlig afstemning.  

6 ja stemmer og 3 blanke stemmer.  

Forslaget dermed vedtaget med det forbehold at det kun kan træde i kraft såfremt det 

ikke strider mod Landsforeningens gældende generelle vedtægter.  

Det vil under alle omstændigheder først blive gældende fra år 2024.  

 

 

 

Pkt. 8: Valg af kasserer. 

Pia genopstiller og der er ingen opstillede modkandidater.  

Pia genvælges til kasserer.  

 

Pkt. 9: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.  

Ingen stiller op. 

 

Pkt. 10: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

Jette stiller op og vælges som ny suppleant i stedet for Mads. 

 

Pkt. 11: Valg af 2 revisorer.  



Erik og Kirsten genopstiller og vælges.  

 

Pkt. 12: Valg af revisorsuppleant.  

Louise stiller op og vælges  

 

Pkt. 13: Eventuelt. 

Margit har konstateret at der mangler lys over vasken/ved kaffemaskinen. 

Bestyrelsen opfordres til at tage dette op. 

 

Henning fremlægger problemer i forhold til etablering af udendørsbelysning på 

træningspladsen. Der var ellers planer om nogle lysmaster, men Henning har fået 

besked om at det vil stride imod lokalplanen. Har fået besked om at området kun bør 

bruges i dagtimerne.  

Vi taler om mulighed for ændring/skift af de eksisterende lamper som sidder på 

husgavlen. 

 

Kirsten spørger til hundeførermærker i NW. Regler for disse skal på generalforsamling i 

kredsen. Vil være med tilbagevirkende kraft hvis de vedtages.  

 

Generalforsamlingen afsluttes med at dirigenten takker for god ro og orden. 

 

Den tilbageværende bestyrelse vil fastsætte dato for ekstraordinær generalforsamling 

mhp. valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og yderligere 1 suppleant.  

 

08.01.23 

Karin Rasmussen 

 


