1. februar 2016
REFERAT fra generalforsamlingen i DcH Holstebro onsdag den 27. januar 2016
Formand Erik Hansen bød velkommen.
Valg af dirigent
Erik foreslog på bestyrelsens vegne Camilla Carmen Christensen.
Camilla blev valgt, og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Louise Løntoft og Berit Dahl blev valgt som stemmetællere.
Formandens beretning
Erik fremlagde formandens beretning og sagde, at det egentlig nok skulle have været bestyrelsens beretning,
da Erik kun havde været formand i ret kort tid.
Grunden til formandsskiftet var, at Elisa Sylvestersen desværre havde måttet melde fra som formand i august
måned af personlige årsager. Ligeledes måtte Karen Bentsen, der var sekretær, melde fra i årets løb af personlige årsager.
Det lykkedes ikke for bestyrelsen at finde en formand på den første ekstraordinære generalforsamling i september, og forud for den anden ekstraordinære generalforsamling var Erik gået i tænkeboks, da der stadig
ingen formandskandidater var. Erik havde efter dybere overvejelser sagt ja til at stille op som formand, dog
med et ønske om at få Heidi Frølich med ind i bestyrelsen som næstformand. Erik blev valgt som formand
den 6. oktober og Heidi blev valgt ind i bestyrelsen, som efterfølgende konstituerede sig med Heidi som
næstformand.
Erik tror på, at det bliver en god bestyrelse fremadrettet.
Medlemstal
I løbet af 2015 nåede vi op på 176 medlemmer + 5 tilflyttere - tilsammen 181. Det er lidt lavere end sidste år.
Af de 181 medlemmer er der startet 69 nye i 2015.
Det er vigtigt, at vi har en klub i fremgang frem for en klub, der stagnerer, og derfor er det også vigtigt, at vi
også bygger på de nye medlemmer, så vi på sigt får flere frivillige hænder.
Tilmeldinger til hvalpehold og fortsætterhold
Sidste år var det planen, at vi skulle bruge en ny procedure for tilmelding til hvalpehold og nystartede hold,
således at tilmelding blev foretaget via WinKAS med kassereren som ansvarlig.
Det var planen, at den rent praktiske måde skulle prøvekøres i 2015, men det kom til at knibe med den disponible tid.
Lige for tiden sker tilmeldingerne derfor via mail fra hjemmesiden til vores kasserer – og det fungerer egentlig ganske udmærket.
Årets medlem
Som ny formand var jeg, sammen med Camilla - Årets Medlem 2014 – og Jørgen Andersen, med til at kåre
Årets Medlem 2015. Det blev Hans Henrik Testmann, som blev indstillet af en del personer. Hans Henrik
var oprindeligt stoppet som agilitytræner, men da det begyndte at knibe med at finde én, der kunne tage over
på konkurrenceholdet, sprang Hans Henrik til! – Og mange tak for det! ”Dejligt, at Hans Henrik valgte at
tage en tørn til – det håber jeg, at vi alle vil gøre fremadrettet”, sagde Erik.

Jubilæum
Vi havde den fornøjelse af kunne sige tillykke til en 25 års jubilar: Kim Møller-Jacobsen. Kim er herefter
æresmedlem i DcH Holstebro og vil være kontingentfri i årene fremover.
Herudover var der følgende jubilarer i 2015: Tre 20-års jubilarer: Heidi og Gert Frølich samt Aase Cortsen
Nielsen, en 15-års jubilar: Niels Daugaard samt tre 10-års jubilarer: Kaj Andreassen, Liv Hartmann Christensen og Louise Kamstrup.
Nye trænere
Vi havde ikke mindre end fem træneraspiranter i gang i 2015.
Desværre var der er par stykker, der ikke kunne få det til at hænge sammen med tiden, og som derfor sprang
fra uddannelsen.
Jeg er glad for, at vi fik færdiguddannet tre trænere i efteråret 2015: Tillykke til Rikke, Sandra og Claus – vi
har hårdt brug for jer!
Efteruddannelse af trænere
Vi har haft en del trænere på efteruddannelse.
I foråret afholdt vi selv et figurantkursus med instruktør Hans Hansen fra kreds 3.
Vi har haft nogle trænere af sted på et seminar med Michael Eifer, og vi har haft trænere afsted på det årlige
kredskursus i oktober i emnerne ”Pauser – organiseret ro eller tom træning” samt ”Træning for hverdagshold”.
Og endelig har Niels Daugaard været på kurset ”Familiehunden”, en ny overbygning på trænergrunduddannelsen, som der er flere af vore trænere, der også gerne vil have.
Kurser for konkurrencehundeførere
Vore konkurrencehundeførere på A- og E-holdene er selvtrænende. Der er vores trænere Heidi Frølich og
Mette Nielsen, der er tovholdere.
Da vi gerne vil gøre noget for vore konkurrencehundeførere, har de været på kursus i Nordjylland med René
Bertelsen fra Hjørring i januar måned, og i december måned havde de selv sørget for at få Berit Kristensen
fra Aarhus herned til et sporkursus.
Afholdte konkurrencer
Vi har afholdt følgende konkurrencer i Holstebro i 2015:
Marts 2015 – Venskabskonkurrence i klasserne C, B, A og E, hvor Holstebro vandt samlet.
Juni 2015 – kredskonkurrence i C- og E-klassen
August 2015 – kredskonkurrence i klasserne A og B
Oktober 2015 - Lokalkonkurrence for vores egne medlemmer
DcH Lemvig afholdt 2. del af venskabskonkurrencen i oktober 2015. - Deltagerne fra Holstebro vandt også
her, og da det var 3. år i træk, fik vi vandrepokalen med hjem til evig eje.
Det er rigtig flot, så der må godt klappes, sagde Erik. Og det blev der!
DM-deltagelse
DcH Holstebro havde fire deltagere med til DcH’s DM i september 2015:
Regner Larsen i SPH, der kom på podiet med en 2. plads.
Helle Kristensen i Rally, der kom på podiet på en 3. plads.
Jørgen Dahl Andersen i A-klassen.
Margit Hansen i E-klassen. Hun og Zaxo blev for 2. år i træk Danmarksmestre i E- klassen. Godt gået!!
Der var et grønt skær over DcH’s DM. Hundeførerne fra kreds 2 var de flotteste ved hele DM i deres iøjnefaldende grønne jakker, som Margit Hansen havde fået sin bror til at sponsorere.

DcH Holstebro sponsorerede veste til vore DM-deltagere, så man også kunne se, at de kom fra Holstebro.
Og det var jo bestemt ikke noget at skamme sig over med de flotte placeringer.
Også ved DM i Nordisk i Lemvig var DcH Holstebro repræsenteret med to hundeførere: Margit Hansen og
Annette Juul Pedersen – begge i nordisk rundering.
Margit Hansen og Zaxo var også udtaget til Eliteturneringen i 2015. Og det er de i øvrigt også i år…
Desuden var Margit også udtaget til DcH’s DM i B-klassen med sin nye hund, Pondus, og parret blev også
jyske mestre i B-klassen.
Hædring ved Årets Idrætsfest 2015
Regner Larsen og Margit Hansen blev hædret ved Årets Idrætsfest i januar 2015 for deres flotte præstationer
i året løb.
Regner Larsen var endda én af tre nominerede til den fornemme pris ”Holstebro Prisen”.
Det blev dog håndboldspilleren Kristina Kristiansen – også kendt som ”Mulle” - der løb med prisen. Men
alene det at være nomineret som én af mange, det er rigtig flot.
Konkurrencedeltagelse
Først og fremmest vil jeg sige tak til alle de konkurrencehundeførerne, der har repræsenteret DcH Holstebro
så glimrende med gode resultater, god opførsel og sportsånd i 2015.
Jeg håber, at I fortsætter med at vise flaget i det nye år, både for at præsentere det flotte samarbejde med
jeres hunde – og for at anspore nye konkurrencedeltagere til at melde sig på banen.
Dyrlægeaften den 23. marts
Hundeførere på de hvalpehold, der var startet i 2015 blev, som vi har gjort tidligere år, inviteret til dyrlægeaften med besøg af dyrlæge Vibeke Korup og veterinærsygeplejerske Laila Ager fra Holstebro Dyrehospital.
Igen et vellykket arrangement, som Maja stod for.
Tak til alle udvalg
En stor tak til konkurrenceudvalget og alle hjælpere i marker, skove, på træningspladsen og i køkkenet.
Tak til trænerudvalget, som afholdt et kursus for trænere i foråret, og stod for at arrangere fællestræningen
for alle vore medlemmer den 2. juni.
Tak til aktivitetsudvalget og de – desværre - få frivillige, der deltog i en arbejdsdag, hvor vi bl.a. så småt
startede på en aktivitetsbane.
En særlig tak til Tage for at passe godt på vores klubhus og kragerne – og til Ingvar for at slå græs og sørge
for at vores traktor stadig kan køre.
Juleafslutning og julefrokost den 5. december
Året sluttede med en hyggelig juleafslutning med konkurrencer for hundeførerne samt gløgg og æbleskiver
og dans om juletræet.
Dagen sluttede med en julefrokost for trænere og udvalgsmedlemmer. En god måde at afslutte et år på.
TAK
Tak til alle vores sponsorer – det er dejligt med denne opbakning til vores klub og vores arrangementer.
Vi har haft så mange sponsorer i 2015, at det bliver for lang en liste at læse op – men listen ligger på vores
hjemmeside – og tak til alle for deres støtte.
En særlig tak skal gå til Camilla Christensen, Majbrit Skytte og Helle Kristensen for arbejdet med at skaffe
sponsorpræmier.
Tak til JDR og tak til alle de lodsejere som har givet os lov at låne deres arealer, så vi har kunnet træne og
holde konkurrencer.

Tak til Holstebro Dyrehospital, som velvilligt stiller op til foredragsaftener, når vi beder dem om det.
Tak til alle for den opbakning, vi har fået i bestyrelsen, og tak til bestyrelsen for at følge med i modgang og
medgang.
En særlig tak for indsatsen til Marianne Teglborg og Gitte Fly, som ikke genopstiller til bestyrelsen.
Sidst, men ikke mindst, tak til alle trænere, hjælpere og medlemmer i klubben – for at være muntre, stabile
og altid klar til at hjælpe hinanden med træning og gode råd.
Det gør vores klub til et godt sted at være, når vi hjælper hinanden med stort og små.
Med disse ord overgav Erik beretningen til afstemning og forhåbentlig godtagelse.
Der var ingen spørgsmål til beretningen, som dirigenten Camilla herefter erklærede for godkendt.
Kassereren aflægger beretning
Maja Hansen redegjorde kort for regnskabet, som viste et underskud på 8 kr., hvilket ikke var overraskende,
da bestyrelsen havde kalkuleret med et budgetteret underskud på 985 kr. før rentetilskrivning.
Maja uddybede nogle af posterne/noterne med en nærmere forklaring, f.eks. hvad ”drift af klubhuset” indeholdt og uddybede også fordelingen af udgifterne til DcH’s DM, Nordisk DM og Eliteturneringen. Hun fortalte også, at klubben i 2016 vil spare en udgift på 2.550 kr., da vi har meldt os ud af DGI pr. 31. december
2015.
Helle Kristensen spurgte til udmeldelsen af DGI, og Maja sagde, at det skyldes, at vi i de senere år ikke har
haft udbytte af medlemskabet, og ikke ville opretholde det blot for at kunne sende nogle få konkurrencedeltagere til stævner i rally og agility.
Der var ikke yderligere spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt.
Fastsættelse af kontingent for 2017
Maja fremlagde bestyrelsens forslag om en kontingentforhøjelse på 100 kr., gældende fra 2017. Forhøjelsen
skulle lægges på træningsgebyret. Maja sagde, at grunden til forhøjelsen var, at der var varslet en forhøjelse
på landskontingentet på mellem 40 – 70 kr., og i værste fald på hele 140 kr.
Erik, der også er landskasserer i DcH, fortalte lidt om, hvad landsmødet (som består af hovedbestyrelsen,
landsudvalgene og lokalforeningerne) skal tage stilling til mht. en forhøjelse af landskontingentet. Han tror
dog ikke på, at der kommer en forhøjelse på 140 kr. I stedet håber Erik, at landsmødet siger ja til at nedlægge
Initiativfonden, så der kun skal ske en mindre kontingentstigning. Men alt afhænger af, hvad lokalforeningerne stemmer for.
Dirigenten, Camilla, spurgte, om der var nogle spørgsmål til klubbens forslag om en kontingentforhøjelse fra
1.295 kr. til 1.395 kr.
Pia Jensen spurgte, om man (bl.a. de andre lokalforeninger) var bange for, at det er for dyrt at træne i DcH? I
så fald kunne Pia ikke forstå det, for efter hendes mening er det yderst billigt at træne i DcH, når man sammenligner med andre udbydere. Det var der bred enighed om.
Der var dog nogle, der gav udtryk for, at det for mange kan være svært at betale et helt års kontingent i januar måned.
Forslaget om kontingentforhøjelsen blev enstemmigt vedtaget.
INDKOMNE FORSLAG:
Bestyrelsen havde selv et forslag til ændring af lokalforeningens vedtægter § 3 og § 13: Erik sagde, at
disse to ændringsforslag blot var en ekspeditionssag. Det første forslag som følge af, at landsmødet i 2015
havde vedtaget en præcisering af, hvordan og hvortil man skal betale kontingent, hvis man er medlem i én
klub/lokalforening og samtidig træner i en anden/andre klubber. Lokalforeningerne skal have den vedtagne
ændring i deres vedtægter. Det andet forslag ved blot en teknisk rettelse, fordi der var en tekst, der ikke var
som den skulle være, jf. den tvungne tekst i lokalforeningernes vedtægter.

Ændringsforslagene blev enstemmigt vedtaget.
Bestyrelsens forslag til Ændring af retningslinjer for DcH Holstebro
Forslaget vedrører tilladelse til træning med løbske tæver, og var sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen og meddelelsen om betaling af kontingent for 2016.
Erik sagde, at forslaget var en bunden opgave, som generalforsamlingen i 2015 havde pålagt bestyrelsen i
forbindelse med dette års vedtagelse om, at løbske må deltage i agilitytræningen i DcH Holstebro.
Forslaget går – kort fortalt – ud på, at løbske tæver kan deltage i al træning i DcH Holstebro under forudsætning af, at hundeføreren kontakter sin træner og fortæller, at tæven er i løbetid, at hunden skal bære et synligt
rødt bånd på linen, at hunden bør afstå fra træning når den er højløbsk, og at holdets træner kan – specielt i
forhold til træning af unghundehold, men også i øvrigt – afstå fra at tage løbske hunde ind til træning på
pladsen.
Der var som ventet en del debat om forslaget. Blandt andet blev der debatteret, hvorvidt det nu var en god
idé ligefrem at skilte med, at tæver er i løbetid. Ofte giver det ikke problemer blandt hundene, når tæver er i
løbetid, men hvis hanhundenes ejere ved det, så er situationen ofte en anden.
Erik sagde, at bestyrelsen er villig til at trække ordlyden med det røde bånd.
Der var en overvejende stemning for, at det er en vurderingssag for trænerne på de enkelte hold, om en løbsk
tæve skal blive hjemme eller ej. Det er meget afhængigt af hvilket hold, der er tale om. Det kan f.eks. sagtens
virke meget forstyrrende på et unghundehold, hvor hannerne er begyndt at få smag for damer og derfor slet
ikke kan administrere sine drifter.
Der var også flere, der gerne ville have bør ændret til skal. Det vil sige, at en tæve skal afstå fra træningen,
når den er højløbsk.
Der var også meninger fremme om, at det ikke bør være op til den enkelte træner, men at der bør være ens
retningslinjer for alle hold.
Der blev spurgt til, hvor meget man brugte det til agility. Svaret var, at det vist ikke rigtigt var blevet brugt
med træning med løbske tæver, selv om man vedtog det sidste år.
Uanset hvad der bliver besluttet, var de fleste vist enige om, at højløbske tæver ikke hører hjemme på en
træningsbane. Det kan jo gå galt, hvis man ikke har styr på sin hund.
Flere udtrykte også et ønske om at træne deres hanhunde til at være sammen med løbske tæver – og vel at
bemærke, så hannerne stadig kunne koncentrere sig om selve træningen. I agility kan man jo f.eks. komme
på banen med en potent hanhund lige efter en løbsk tæve.
Der var også ønsker om at bevare forslagets ordlyd med det røde bånd. Så kan hundeførerne også se, hvilke
tæver der er i løbetid på de andre hold og tage deres forholdsregler.
Flere trænere anbefaler deres hundeførere at give hunden Klofyl tabletter under løbetiden. Det har en god
virkning.
Der var bred enighed om, at hundeførerne bør tage hensyn til hinandens hunde i alle situationer. Det behøver
jo ikke at være en løbsk tæve, en hanhund tænder på. Det kan f.eks. være meget generende, hvis ens hund er
meget boldfikseret, og der står én på et andet hold lige i nærheden og kaster med bold.
Afstemning om SKAL i stedet for BØR
Dirigenten og formanden enedes om at der skulle stemmes om højløbske tæver skal afstå fra træningen eller
om de bør.
Det blev vedtaget med et overvejende flertal, at højløbske tæver SKAL afstå fra træningen.
Afstemning om rødt bånd på løbske tæver
Herefter gik vi over til at stemme om der skal være et synligt rødt bånd på de løbske tæver.
Der var 5 stemmer for et synligt rødt bånd, 7 imod og 8 stemte blankt.

Konklusionen er herefter, at løbske tæver er tilladt på træningsbanen, at det er op til trænerens vurdering at afgøre, om det er for forstyrrende, og at løbske tæver skal afstå fra at træne, når de er højløbske,
og at de ikke skal bære et synligt rødt bånd under løbetiden.
Valg af formand
Ikke aktuelt i 2016.
Valg af kasserer
Maja Hansen, som genopstillede til posten, blev genvalgt.
Valg af to bestyrelsesmedlemmer
Marianne Teglborg og Gitte Fly ønskede ikke at modtage genvalg.
Bestyrelsen foreslog Maria Rømer, som på forhånd havde sagt ja til at stille op. Maria, som går på Camilla
Christensens B-konkurrencehold, blev valgt.
Erik sagde, at det ikke var lykkedes bestyrelsen at finde et bestyrelsesmedlem mere, så han bad om nogle
indstillinger fra de fremmødte.
Der var spørgsmål til, hvad et bestyrelsesmedlem skulle lave, og Maja sagde, at bestyrelsen havde lovet Maria, at de ville være rimeligt fredede for tunge opgaver det første år, så de lige fik tid til at sætte sig ind i tingene først.
Christina Ørgaard Kristensen, som går på Pia Jensens C-hold meldte sig herefter på banen, og Christina blev
valgt.
Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Louise Lyngaard Würtz og Merete Kristensen blev valgt for et år på generalforsamlingen i 2015. Ingen af
dem var til stede, og bestyrelsen bad derfor om en tilkendegivelse fra de tilstedeværende.
Michelle Nord Jensen blev valgt til 1. suppleant, og Kenneth Nielsen blev valgt til 2. suppleant.
Valg af to revisorer
De nuværende revisorer Mette Nielsen og Annette Juul Pedersen blev genvalgt.
Valg af én revisorsuppleant
Der skulle vælges en ny revisorsuppleant, da Heidi Frølich ikke kunne genvælges, da hun sidder i bestyrelsen.
Michelle Nord Jensen meldte sig og blev valgt.
Eventuelt
Erik fortalte lidt om, hvordan vi vil drive klubben videre rent praktisk. – Kan vi gøre tingene på en anden
måde end tidligere – skal vi agere anderledes i bestyrelsen og i vore udvalg: trænerudvalg, konkurrenceudvalg osv. Den tidligere bestyrelse var startet med arbejdet som en følge af, at Maja havde været på et foreningslederkursus i DcH-regi.
Det er meningen, at vi vil kigge på hele møllen, og der kommer nok til at ske lidt andet, end det, vi har været
vant til. Vor plan er, at vi vil starte med trænerudvalgets sammensætning. Pt. er der kun ét medlem i trænerudvalget, nemlig Camilla. Flere har givet udtryk for, at de kunne tænke sig at skifte udvalg, og der sidder
måske også andre, der gerne vil gøre et stykke arbejde.
Bestyrelsen vil snarest muligt indkalde til et trænermøde, hvor vi vil diskutere tingene.

Erik takkede Marianne Teglgaard og Gitte Fly for deres tid i bestyrelsen og for godt samarbejde. Marianne
fik overrakt en erkendtlighed for sin indsats og Gitte, som desværre ikke kunne være til stede, vil få sin gave
overrakt senere.
Der var også en gave til Karen Lønstrup Bentsen, som var stoppet i bestyrelsen i efteråret.
Marianne takkede for gaven, og sagde, at det har været spændende, men også svært, at sidde i bestyrelsen
som almindelig hundefører. Det gjorde det nok heller ikke lettere, at hun havde siddet under tre forskellige
formænd. Marianne fortsætter som familiehundefører, og hun kunne rigtig godt tænke sig, at der også kom
nogle tilbud til almindelige hundeførere – f.eks. at der én gang om året blev arrangeret en foredragsaften,
eksempelvis med dyrlæger om den gamle hund.
Bestyrelsen syntes godt om idéen og lovede at tage det op.
Helle Kristensen takkede for de ni år hun havde siddet i trænerudvalget og fået lov til at gøre noget for klubben.
Christina Ørgaard Pedersen, et af de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, sagde: ”Vi har to mennesker, som
sidder heroppe, og som har reddet klubben (Erik og Heidi), og synes I ikke, at de fortjener et stor klapsalve!”
Det fik de. Tak, Christina, for påskønnelsen.
Heidi havde på det sidste bestyrelsesmøde strøet en tanke om, at vi trænere tager en turnus i kantinen – især
om lørdagen, når der er mange hold. Det vil måske betyde, at hver træner har en dag hver anden eller tredje
måned. Det vil være godt for både det sociale at kunne købe noget, og det vil også skæppe lidt i kassen. Det
vil ikke kun være et plus for hundeførerne, men også for trænerne – især for dem, der er i klubben mange
timer om lørdagen.
Helle Kristensen foreslog, at man satte udvalgene på valg på generalforsamlingen hvert år.
Der var ikke flere indlæg, og Camilla, som havde fået sin ilddåb som dirigent, syntes de tilstedeværende
havde opført sig rigtig pænt, så hun takkede for god ro og orden.
Erik sluttede generalforsamlingen af ved at takke vores dygtige ordstyrer/dirigent, Camilla, for hendes ledelse af generalforsamlingen. Han overrakte hende en lille erkendtlighed for ulejligheden.

Maja Hansen
Referent

Efterfølgende konstituering af bestyrelsen
P.S. – Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Heidi Frølich som næstformand samt
Niels Daugaard, Maria Rømer og Christina Ørgaard Pedersen som almindelige bestyrelsesmedlemmer. Erik
Hansen er valgt som formand og Maja Hansen er valgt som kasserer. Maja varetager derudover indtil videre
sekretærposten.
Første ordinære bestyrelsesmøde er den 18. februar 2016.

