31.01.2017
REFERAT fra generalforsamlingen i DcH Holstebro onsdag den 25. januar 2017
Formand Erik Hansen bød velkommen, og sagde, at det var anden gang for anden gang, at han stod her som
formand. (Erik har været formand ad to gange).
Valg af dirigent
Erik foreslog på bestyrelsens vegne Camilla Carmen Christensen.
Camilla blev valgt, og hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt samlet.
Der blev valgt to stemmetællere: Rikke Hindkjær og Sandra Holdsbjerg-Larsen, som skulle træde til, hvis
der skulle være skriftlig afstemning.
Bestyrelsens beretning
Erik fremlagde bestyrelsens beretning:
”Så er der gået et år mere – og der er sket rigtig meget i årets løb!
Medlemstal
I løbet af 2016 nåede vi op på 197 medlemmer, inkl. tilflyttere og en enkelt fraflytter. Det er noget højere end
sidste år, hvor vi var 181. Af de 197 medlemmer er der 94 nye i 2016, hvilket er en stigning på 25 nye i forhold til 2015. Det skyldes især, at der var nogle barmhjertige trænere: Karen Bentsen og Mette Damkær, som
startede nogle nye hvalpehold op sidst på året.
Tilmeldinger til hvalpehold og fortsætterhold
Lige for tiden sker tilmeldingerne via mail fra hjemmesiden til vores kasserer – og det fungerer egentlig ganske udmærket.
Der blev ikke tid til at komme i gang med den lidt større udfordring – tilmeldelse via WinKAS systemet. Der
kom lige et længere hospitalsophold med efterfølgende rekreation i vejen for Maja. Vi skrotter det og sparer
de penge. Man kan jo altid melde sig til igen. (Erik forklarede lidt om WinKAS.).
Årets medlem
Årets Medlem 2016 blev Mette Nielsen. Mette blev bl.a. valgt som en person, der altid er klar til at give en
ekstra hånd og springer til, når der er behov for det. Hun er altid smilende og i godt humør, har mange berøringsflader i klubben, bl.a. som ny formand for trænerudvalget.
Udvalget, som skulle vælge Årets Medlem ville også gerne hædre en anden person. (Erik var ikke meget for
at fortsætte, så Maja Hansen læste op af udvalgets begrundelse): ”Én, der er limen i klubben og som er medvirkende til, at vi i det hele taget stadigvæk har en klub. Én, der springer til, når andre trænere er i nød og
ikke selv kan træne sit hold, én, der er afholdt af de hundeførere, der går på vedkommendes hvalpehold, og
som sørger for at de er motiverede til at fortsætte, når hundene bliver til unghunde og ældre. Og endelig én,
der sprang til – sammen med Heidi Frölich i oktober 2015 – da klubben pludselig stod uden formand. Tak
for dit store engagement og for dit evigt gode humør.”
Det kom som en kæmpeoverraskelse for mig, sagde Erik. Endnu engang tusind tak, det blev jeg virkelig glad
for!!
Jubilæum
I 2016 havde vi to medlemmer, som har været hos os i 15 år.
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Margit Hansen, som har drevet det vidt. Hun har bl.a. været danmarksmester i Eliteklassen i både 2014 og
2015 med sin labrador Zaxo, hun har deltaget i Eliteturneringen med ham, og i 2016 deltog hun i DM med
Zaxo’s lillebror, Pondus, i A-klassen. Pondus er naturligvis også E-hund nu. Margit bliver ikke længere i
klasserne med sine hunde end nødvendigt…
Margit er i øvrigt også med i DcH’s Eftersøgningstjeneste, og netop i går var hun og Zaxo ude for at lede efter et tabt høreapparat, og jeg behøver vel ikke at sige, at selvfølgelig fandt Zaxo det. Margit og begge hendes hunde hjælper også tit stedlige schweisshundeførere, der har tabt høreapparater, gps’er og mobiltelefoner.
Også Anders Jensen kunne fejre 15 års jubilæum sidste år. Anders startede med sin svigermors golden retriever og gik til konkurrence med den. Sidste år gik Anders på Rikkes unghundehold med sin helt egen labrador, Marco. Nu går de på Camillas B-hold.
Begge vore jubilarer hjælper i klubben, når det er nødvendigt. Dejligt med sådanne trofaste medlemmer.
Nye trænere
I november 2016 fik vi én ny træner uddannet – og hende har vi næsten fået foræret. Det er Monika Esager,
som er overflyttet fra Ringkøbing. Stort tillykke med uddannelsen. Monika starter et hvalpehold først i februar, så hun er allerede så godt som i gang.
Træneraspiranter
Vi er i den heldige situation, at vi i 2016 fik ikke mindre end fem nye træneraspiranter. Det er ren lykke!
Lisbeth Sørensen, Naja Dietz Rykind Jensen, Michelle Jensen, Lisbeth Busk og Anne Trine Larsen starter på
trænergrunduddannelsen den 11. marts i år.
Efteruddannelse af trænere
Vi har haft nogle fra den faste trænerstab på efteruddannelse, herunder også et par stykker på det årlige
kredskursus.
Afholdte konkurrencer
10. april: C + E
27. august: B + A
29. oktober: Lokalkonkurrence
DM-deltagelse i lydighed
DcH Holstebro havde tre deltagere med til DcH’s DM i september 2016: Camilla Carmen Christensen med
Milo, som fik en flot 3. plads i A-klassen, Margit Hansen med Pondus fik en 8. plads i A-klassen og Helle
Kristensen med Dui, der fik en 5. plads i rallylydighed.
Stort tillykke til jer alle med de flotte resultater.
Nordisk DM
Også ved DM i de nordiske discipliner (rundering) i april var DcH Holstebro flot repræsenteret. Her kom
Annette Juul Pedersen og Dina på podiet med en flot 3. plads, og Jørgen Andersen og Maja fik en 4. plads.
De Nordiske Mesterskaber i Norge
Både Annette og Jørgen havde med deres flotte placeringer i foråret kvalificeret sig til de Nordiske Mesterskaber, som fandt sted i Norge i september måned.
Her fik Jørgen og Maja en 7. plads og Annette og Dina en 9. plads.
Man kan bestemt ikke sige andet, end at DcH Holstebro er blevet godt repræsenteret i såvel Danmark som
Norden i 2016.

Øvrig konkurrencedeltagelse
Ud over de tidligere nævnte, er der en del andre konkurrencehundeførere, der har repræsenteret DcH Holstebro så glimrende med god opførsel og sportsånd i 2016. Tak til jer alle for jeres indsats.
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.
En aften med en hundeadfærdskonsulent
I 2016 fik vi for første gang i mange år ikke afholdt en dyrlægeaften for vore hvalpehold.
I stedet havde Maja arrangeret et foredrag for hvalpeholdene med hundeadfærdskonsulent Helle Troelsen,
som besøgte os den 16. juni.
Det var en rigtig vellykket aften, hvor der blev stillet mange spørgsmål og løst mange problemer (i hvert fald
teoretisk).
Vi håber på sådanne arrangementer fremover, og nu hvor vi har vores egen hundeadfærdskonsulent under
uddannelse, kan vi også gøre det oftere – ikke, Heidi?
Tak til alle udvalg
En stor tak til det nye og det gamle konkurrenceudvalg og alle hjælpere i marker, skove, på træningspladsen
og i køkkenet.
Tak til både det gamle trænerudvalg – og til det nye trænerudvalg.
Trænerudvalget stod igen i 2016 for en vellykket fællestræning og for en lidt anderledes juleafslutning, hvor
folk fik lært både at lave flødeskum og smør…
Efter juleafslutningen holdt vi traditionen tro vores lille hyggelige julefrokost for trænere og udvalg – en rigtig god måde at slutte et langt træningsår på.
Tak også til aktivitetsudvalget – især Karen Bentsen – for at lave vores flotte hvalpemotivationsbane – som
også flittigt benyttes af andre end lige netop hvalpe, og de skal da være så velkomne.
Og mens jeg er ved at omtale Karen, så vil jeg også gerne sige tak for hendes store indsats med vores hjemmeside. Og tak til alle jer, der lægger fotos og små historier på DcH Holstebros facebookgruppe.
Alt det – samt vore dygtige trænere – er med til at markedsføre DcH Holstebro på en rigtig god måde.
En særlig tak til Tage Rasmussen for at passe godt på vores klubhus og kragerne – og til Ingvar Kjeldsen og
Kim Møller-Jakobsen for at slå græsset, så vi stadig kan træne folk og fæ…
TAK
Tak til alle vores sponsorer og vore medlemmer, som skaffer sponsorpræmier ved konkurrencer o.lign. Det
er dejligt med denne opbakning til vores klub og vores arrangementer.
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 alle for den opbakning, vi har fået i bestyrelsen.
En særlig tak for indsatsen til Niels Daugaard, som har valgt ikke at genopstille 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 vil jeg
overgive beretningen til debat og forhåbentlig godkendelse.”
Eriks fremlæggelse af bestyrelsens beretning gav ikke anledning til kommentarer, og dirigenten erklærede
den for godkendt.
Kassereren aflægger beretning

Maja Hansen kom med nogle uddybende bemærkninger til regnskabet, som gav et overskud på 43.469 kr.
Overskuddet skulle bl.a. bruges på en tiltrængt reparation af klubhuset og en overdækning bag ved klubhuset
mellem de to stålcontainere til opbevaring af eksempelvis agilityredskaber. Desuden ville bestyrelsen gerne
bruge penge til uddannelse af trænere (der er 1.000 kr. afsat pr. træner pr. år, som kan overføres til året efter,
hvis man ikke bruger det).
Udgifterne til drift af klubhuset var større end budgetteret, hvilket især skyldes, at klubben havde måttet investere i en ny plænetraktor, som var konteret der.
Udgifterne til konkurrencer er på i alt 16.174 kr. Det skyldes dels, at startgebyrer ikke dækker omkostninger
til pokaler, gravering, mad til dommere og hjælpere, kørselsudgifter til lokalkonkurrencen mv. I udgifterne er
også medregnet tilskud til DM og de Nordiske Mesterskaber med i alt 10.732 kr.
Maja fortalte også, at klubben nu har renteudgifter, da klubbens indestående ikke giver renter, men at vi i stedet skal betale renter for at have pengene stående. For at minimere renteudgifterne har Maja derfor oprettet
en ekstra konto, hvor der kun kan hæves med 35 dages opsigelse, og kun tre gange pr. kvartal.
Fastsættelse af kontingent for 2018
På generalforsamlingen i 2016 blev kontingentet fastsat til 1.395 kr. for indeværende år. Bestyrelsen foreslår
uændret kontingent.
Forslaget blev vedtaget.
Under dette punkt fremlagde Maja også budgettet for 2017, som viser et underskud på 18.735 kr. Heri er
ikke medregnet overdækningen, da vi endnu ikke har fået tilbud på det. Maja sagde, at med overskuddet i
2016, så lever bestyrelsen gerne med et underskud, som især skyldes øgede udgifter til uddannelse samt reparation mv. af klubhuset.
Indkomne forslag
Der var ikke kommet nogle forslag til behandling på generalforsamlingen.
Valg af formand
Erik Hansen var villig til genvalg, og der var ingen modkandidater. Erik blev valgt med akklamation.
Valg af kasserer
Kassereren vælges i lige år, og punktet var derfor ikke aktuelt i år.
Valg af to bestyrelsesmedlemmer
Niels Daugaard ønskede ikke genvalg.
Heidi Frölich var villig til genvalg.
Der var yderligere to kandidater til bestyrelsen: Zia Afreedi og Anne Trine Larsen.
Kandidaterne præsenterede sig kort: Zia Afreedi startede på hvalpehold hos Rikke Hindkjær for godt et års
tid siden. Han blev grebet af det, og overraskende for ham selv syntes han, at det er sjovt at være her. Han er
nu på Trines C-hold. Privat er Zia projektleder, og han har ikke erfaring med bestyrelsesarbejde, men synes,
at det kunne være spændende.
Anne Trine Larsen (Trine) startede til træning med Pamuk, en fremadstormende kastreret hanhund, fordi
hendes kone ikke havde tid til det. Trine er blevet bidt af hundetræningen, og Pamuk er ikke mere fremadstormende. Trine har trænet i flere andre lokalforeninger, før hun kom til Holstebro. Trine og Pamuk går på
A-holdet, og Trine starter nu også på træneruddannelsen. Privat ror hun også kajak, arbejder som pædagogisk leder, og har megen erfaring fra forskelligt foreningsarbejde. Hun er også god til det redaktionelle,
sagde han, og straks var Maja der, for måske var det noget at overtage hendes ledige post som redaktør for
det landsdækkende DcH Blad. Det mente Trine nu ikke, at hun havde tid til…

Også Heidi Frölich præsenterede sig. Heidi er træner, har siddet i bestyrelsen i DcH Holstebro ad flere omgange, både som medlem, formand og nu som næstformand. Heidi står også for Vandelkurset sammen med
nogle andre DcH’ere, hun har været med i Landsforeningens Konkurrenceudvalg og hun er under uddannelse
som hundeadfærdskonsulent. Heidi arbejder til dagligt med salg.
Man kan bestemt sige, at der var tre kompetente ansøgere til de to bestyrelsesposter, og det må siges at være
en luksus i disse tider, hvor det er svært at skaffe frivillige og ulønnede.
Heidi fik 14 stemmer. Zia fik 9, og Trine fik 4 stemmer. Dermed var Heidi og Zia i bestyrelsen.
Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Første suppleant blev Trine Larsen.
Anden suppleant blev Michelle Nord Jensen.
Valg af to revisorer
De to nuværende revisorer, Mette Nielsen og Annette Juul Pedersen, var villige til genvalg.
Begge blev valgt.
Valg af én revisorsuppleant
Der var genvalg til Pt. Michelle Nord Jensen.
Eventuelt
Erik fortalte, at Sandra Holdsbjerg-Larsen havde tilbudt at overtage posten som webmaster for DcH Holstebros hjemmeside, da Karen Bentsen gerne ville stoppe efter at have ydet et stort arbejde på denne post.
Sandra fortalte lidt om sig selv. Hun har trænet i klubben i et par år, og har været i gang med træneruddannelsen. En graviditet og fødslen af en søn i september satte en midlertidig stopper for det, men hun har planer
om at tage de to manglende moduler af træneruddannelsen i 2017.
Sandra syntes, at når hun pt. ikke kunne bidrage på træningspladsen, så ville hun gerne gøre en indsats som
webmaster. Sandra har planer om at komme rundt til de forskellige for at høre, hvad der efterspørges til
hjemmesiden.
Sandra har en kandidatgrad i it og er projektleder i Silkeborg Kommune, også med it. Så mon ikke klubben
er godt kørende med hende…
Heidi ville gerne gøre lidt reklame, da hun er ved at uddanne sig til hundeadfærdskonsulent. Hun må gerne
bruges nu, så hvis der var nogen, der havde behov for hendes hjælp med problemløsning, så skulle man bare
sige til.
Maja havde et forslag til fællestræningen, nemlig om der ikke kunne oprettes en post med hundefotografering. Tanja Olsen, agilitytræner, er nemlig rigtig god til at tage portrætter af hunde.
Trænerudvalget vil tage det med i deres overvejelser.
Camilla spurgte, hvem man skulle henvende sig til, hvis man havde idéer til materialer. Svaret var, at man
kan henvende sig til bestyrelsen, som sidder på pengepungen.
Niels Daugaard var desværre forhindret i at deltage i generalforsamlingen, så Maja sagde, at hun nok skulle
sørge for, at han fik sin afskedsgave. (Er afleveret).
Dirigenten, Camilla Carmen Christensen, takkede for god ro og orden.

Erik overrakte nogle vandrepokaler til Trine, som hun ikke fik ved lokalfesten. Det skyldes, at de havde været usædvanligt længe undervejs fra gravering.
Erik takkede Camilla for en god måde at styre forsamlingen på, og overrakte hende en lille erkendtlighed.
Maja Hansen
Sekretær og kasserer

