
 

 29. januar 2022 

 

Referat fra generalforsamlingen i DcH Holstebro den 26. januar 2022, kl. 18.30   

 

Formand Maria Rømer bød velkommen til den årlige generalforsamling og gav ”bordet frit”. Vi startede med 

at få tarteletter med hønsekødsfyld.  

 

Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Zia Afreedi.  

Zia blev valgt med applaus og konstaterede derefter generalforsamlingen for lovlig. 

Der skulle for en sikkerheds skyld vælges stemmetællere, og det blev Annette J. Pedersen og Jørgen Nyborg. 

Herefter videregav Zia ordet til formanden. 

 

Formandens beretning for 2022 

Maria Rømers beretning lød så ledes:  

 

Tusind tak til de fremmødte, til en ny generalforsamling. Det er jo ikke længe siden vi var her sidst, da sidste 

års generalforsamling først blev afhold i juni måned, grundet Corona. 

 

2021 endnu et år hvor klubbens og landsforeningens aktiviteter har stået i Coronaens tegn, og hvis I er lige 

så trætte af Corona som jeg så lad os springe let hen over det. 

Det korte af det lange er at det har præget vores aktiviteter. Vi har holdt lidt færre bestyrelsesmøder i for-

året, men siden den store genåbning holdt fast i vores møder.  

Årets højdepunkt eller rettere det der skulle have været årets højdepunkt vores 75års jubilæum, (april 2021) 

men vi har optimistisk sat en ny dato for afholdelse af jubilæum i 2022  

Bestyrelsen har blandt andet været aktive med deltaget i:    

Deltagelse på landsmøde i Vejen d.22.8, Formandsmøde sep 2021, Kredsmøde okt 2021, Bestyrelsesdag 

med opdateret politikker, Foreningsudviklingskursus aflyst kreds 2 kommer igen til april opsamling, Jubi-

læum i Ringkøbing og Lemvig. 

 

 

Medlemstal 

Vi har været en del udfordret på ikke at kunne starte nok hold op, både hvalpehold og unghunde/familie-

hunde hold. Det kan desværre ses på vores medlemstal som i 2021 har været lidt lavere end de foregående 

år. Vi har i 2021 haft 154 medlemmer, hvorimod vi rundende de 200 medlemmer året før. Det håber vi selv-

følgeligt på at kunne lave om på i 2022.  

 

 

 

 



 

Tilmeldinger til hvalpehold, fortsætterhold og agility 

Tilmeldingerne sker via hjemmesiden til vores kasserer og derefter opretter medlemmet en profil på Klubmo-

dul hvor der også bliver foretaget automatisk betaling. Det er en god løsning, som fungerer godt både for 

klubben og for de som tilmelder sig.  

 

 

Jubilæum 

I 2021 havde vi 4 jubilar. Jørgen Andersen med 10-års, Annette J. Pedersen med 35-års, Lisbeth Sørensen 

med 10-års og Karl Ove Falkesgaard med 10-års jubilæum. Tusind tak for jeres indsats i DcH Holstebro.  

 

Instruktøraspiranter 

Vi kan nu glæde os over, at Kirsten Høg er færdiguddannet instruktør med Agility overbygning. Stort tillykke 

til dig Kirsten. Samtidig har der været en del stilstand grundet Corona og Christine Borg har derfor ikke fået 

en overbygning endnu, men er tilmeldt familiehundeoverbygningen i februar og marts.  

Vi har også Janni Hartmeyer som instruktøraspirant. Janni har lige færdiggjort grundmodulerne og skal 

starte på Agility overbygningen. Vi glæder os til at få gavn af vores nye instruktør.  

 

Med stadig flere hundeejere, som ønsker at få en lydig og velopdragen hund – både mange, som har hørt 

godt om os, og mange, som har gået hos os tidligere med deres gamle hund – så kan vi simpelthen ikke klare 

at opfylde alles ønske om en plads hos os. – Men gudskelov er der da flere og flere, der gør ligesom, når de 

skal have børn i vuggestue eller børnehave – de får dem skrevet op allerede, før de er født. Det giver jo alt 

andet lige en bedre chance for at få en plads hos os… 

 

 

Afholdte konkurrencer  

I 2022 havde vores konkurrenceudvalg et lidt roligere år. Vi var ikke selv vært for en venskabskonkurrence.  

Vi har afholdt følgende konkurrencer: 

• August: C + B 

• Oktober: Lokalkonkurrence i K-C-B og Agility. 

 

 

DM i Nordisk 

Vi var stolt repræsenteret til Nordisk mesterskab, da både Annette J. Peder med Jason og Jørgen Andersen 

med Maja var kvalificeret. Selvom I kom hjem og sagde resultaterne ikke var værd at skrive hjem om, så er 

vi i klubben super stolte af jer og jeres flotte præstationer.  

 

 

Kursus for bestyrelsen 

D. 21.11 mødtes bestyrelsen i Tvis Centerets mødelokale for at gennemgå og revidere klubbens politikker. 

Det gav en bred forståelse for vores nye bestyrelsesmedlemmer i hvad vores mål er for klubben og hvordan 

vi hele tiden arbejder på at opnå det.  

 

 

Slutningen af træningsåret 

Årets afslutning blev markeret med en juleafslutning for hundeførere, instruktører og udvalg. Igen i år var 

det er rigtig godt arrangement med gløgg, æbleskiver og julegodter til børnene. 



 

En rigtig god tradition, som på vanlig vis blev afsluttet med en julefrokost for instruktører og udvalg. Vi hyg-

gede os med god mad og en måde at takke alle for deres store frivillige og ulønnede indsats gennem året. I 

2021 var julegaven ”selvvalgt” af hver enkelt instruktør fra Pro-mote.  

 

Tak til alle udvalg 

Jeg vil gerne sige tak til alle vore udvalg.  

Tak til konkurrenceudvalget og alle hjælpere i marker, skove, på træningspladsen og i køkkenet. 

Tak til instruktørudvalget, som står for afholdelse af instruktørmøderne og for vore interne kurser. Tak til 

alle instruktører og hjælpere for afviklingen af fællestræningen i juni og for en fin juleafslutning. Tak til 

personalet i kantinen, og tak til materialeudvalget. Tak til Kim, Hans Henrik, Lisbeth og jer andre der går 

og passer på klubhuset, slår græsset og andet der har stor værdi for klubben.  

Tak til vore sponsorer og de af vore medlemmer og instruktører, der skaffer sponsorpræmier ved konkur-

rencer mv. 

Tak til JDR for leje af arealerne, tak til alle de lodsejere, som lader os låne deres arealer til konkurrencer 

og sportræning. 

 

Instruktørstaben 

Uden instruktører var der ingen klub! 

Derfor vil jeg især gerne takke alle de frivillige instruktører og vores aspirant for deres kæmpeindsats – 

også i 2021, der har været underlagt restriktioner og anderledes forhold at træne under. De har taget det 

med oprejst pande.  De er primus motor i vores klub, og med deres engagement og gode humør, er de med til 

at skaffe nye medlemmer i klubben, hvoraf nogle gudskelov har lyst til at blive som hjælpere eller til at tage 

instruktøruddannelsen. Vi skylder også vore hjælpere ved konkurrencer og arrangementer en stor tak. Det 

er dejligt, at folk gerne vil yde et bidrag i foreningslivet.  

 

Tak til mine bestyrelseskolleger 

Sidst, men ikke mindst, tak til mine kolleger i bestyrelsen, som har gjort et stort stykke frivilligt arbejde for 

at få driften af DcH Holstebro til at køre på skinner. 

Vi er en forholdsvis ny/ung bestyrelse på mange måder. Vi har ikke siddet i bestyrelsen eller været i klubben 

i så mange år, hvilket kan give lidt bump på vejen. Vi sætter stor pris på at kunne trække på nogle af de mere 

”garvede” og når I hjælper os på rette vej.  

Det er alle jer, jeg har nævnt, der gør vores klub til et godt sted at være. 

 

Dirigenten takkede Maria for den fine beretning, og spurgte, om der var spørgsmål til beretningen. Det var 

ikke tilfældet, og beretningen blev godtaget med akklamation. 

 

Kassereren aflægger beretning 

Regnskabet har været lagt frem i klubben, og alle har haft lejlighed til at kigge på det.  

Christine Borg gennemgik regnskabet, og redegjorde nærmere for forskellige ting. 

Der har været større udgifter en vanligt på vores plænetraktor.  

Samtidig har der også været flere renter og gebyr, hvilket jo desværre fortsætter. 

Vi har også givet tilskud til deltagerne i DM i Nordisk.  

Vi har dog fået tilbagebetalt det halve af kontingenten betalt til Kredsen i 2020, hvilket betød vi fik 11.500 

kr. tilbage.  

Året endte med et overskud på 47.551 kr.  

 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt med akklamation. 

 



 

Fastsættelse af kontingent for 2022, forsåles uændret. (1500 kr. som blev fastsat i 2020) 

 

Indkomne forslag 

Der er forslag fra bestyrelsen om rullende kontingent, da det blev stemt ind til landsmøde tidligere på året. 

Det betyder at medlemmerne nu ikke betaler kontingent pr. kalender år, men fra datoen de bliver indmeldt. 

Det er blevet en mulighed efter DcH bruger Klubmodul som automatisk kan trække kontingentet. Vi glæder 

os til at afprøve det, selvfølgeligt betinget af at Kredsen også vælger at benytte denne metode.  

 

Valg af formand (ikke aktuelt i 2022) 

 

Valg af kasserer  

Christine Borg var på valg og meldte at hun modtog genvalg.  

Efter skriftlig afstemning blev Christine genvalgt med 17 ud af 17 stemmer.  

Der var ingen modkandidater.  

 

Valg af to bestyrelsesmedlemmer: 

Christian Rahbek og Pia Steffensen var på valg og meldte at de begge modtog genvalg.  

Begge blev genvalgt og der var ingen mod kandidater.  

 

Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

1. suppleant: Rikke Hindkjær 

2. suppleant: Heidi Frölich  

 

Valg af to revisorer 

Maja Hansen og Heidi Frölich var revisorer, men grundet sygdom var Maja nødt til at melde fra og revisor-

suppleanten Annette J. Pedersen trådte til.  

Heidi og Annette blev valgt til revisorer.   

 

Valg af én revisorsuppleant: 

Mette Nielsen stillede sig til rådighed og blev valgt. 

 

Eventuelt 

 

Der var ikke yderligere til punktet eventuelt. 

Herefter takkede Zia for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 

 

Maria takkede Zia for at lede os sikkert gennem generalforsamlingen.  

 

Christine Borg 

Referent 

 

 

 

 


