
 

      16.06.21 

 

Referat fra generalforsamlingen onsdag d. 16.06.21 indkaldt d.23.5.21. 

 

1).Valg af dirigent - Bestyrelsen foreslår Heidi Frølich – enstemmigt valgt. 

2. Bestyrelsens beretning se mail fra Zia. 

3. Kassereren aflægger beretning se regnskab. 

4. Fastsættelse af kontingent for 2022 (fastsat til 1500 kr. på generalforsamlingen i 2020)  

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2022 – vedtaget. 

5. Indkomne forslag- ingen indkomne forslag. 

6. Valg af formand skriftligt. En kandidat Maria Rømer klubbens nuværende næstformand. (Maria valgt til 

formand med 19 ud af 20 stemmer d. 16.06.21) 

7. Valg af kasserer (Ikke aktuelt i 2021) 

8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer – da Maria overtager formandsposten, skal der vælges et medlem 

mere. 

Så i alt skal der væges 3 bestyrelsesmedlemmer. 

Marianne Ruby Møller og Søren Poulsen Pedersen er begge på valg og modtager genvalg. 

Pia Steffensen stiller op  

Line Åbjerg stiller op. 

Følgende 3 kandidater blev valgt til bestyrelsen Marianne Ruby Møller (19 stemmer) Line Åbjerg (16 stem-

mer) Pia W. Steffensen (14 stemmer) 

9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

(Suppleanter vælges for 1 år) 
 

Heidi valgt som 1. suppleant og Rikke som 2. suppleant. 
  
10. Valg af to revisorer vælges for 1 år. 



 

Maja Hansen og Heidi Frølich vælges som revisor   

11. Valg af én revisorsuppleant vælges for 1 år Annette Juul Pedersen 

 (Mette Nielsen blev i 2019 valgt for 2 år) 

12. Eventuelt. 

Ang. et tillægs magasin, streges der en uheldig annonce ud, som DcH landsforening tager afstand fra, og vi 

følger landsforeningens opfordring. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være lokalforeningens formand, Zia Afreedi, i  

hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.  

Forslagene kan eventuelt sendes på mail til: ziaafreedi@gmail.com 

OBS! – Medlemskontingentet for 2021, 1500 kr., skal være betalt senest den 15. januar 2021 for at du kan 

deltage og er stemmeberettiget på generalforsamlingen. 

Betaling af kontingent / DcH Klubmodul 

Betalingen er gennemført pr. 1. januar 2021 for flertallet af jer. Resten skulle gerne have betalt til konto nr. 

7590 – 1675456 senest den 15. januar 2021. jf. vores vedtægter. 

Hvis du betaler efter den 15. januar, (ikke længere aktuelt, da vi nu er i maj måned og alle medlemmer for-

håbentlig har betalt) vil du blive afmeldt. Ved for sen betaling vil du miste din årsanciennitet. 

– Der kan IKKE betales via MobilePay. 

Kontingent for 2021 

Kontingentet for hele året er på i alt 1500 kr. Beløbet består af et grundkontingent på 740 kr. og et træ-

ningsgebyr på 760 kr. pr. hold/hund. Grundkontingentet skal betales uanset på hvilket tidspunkt af året, 

man melder sig ind i klubben. En del af grundkontingentet, i alt 420 kr., går til lands- og kredskontingent på 

hhv. 290 kr. og 130 kr. Disse beløb bruges bl.a. til den udvidede hundeansvarsforsikring, som DcH tegner for 

hvert medlem, samt til uddannelse af instruktører, hundeadfærdskonsulenter mv. og til DcH Bladet, som 

udkommer seks gange årligt. Hvis du træner med én hund, koster det 1.500 kr. Det koster et ekstra træ-

ningsgebyr pr. hund/hold, hvis du træner på flere hold. (En hund på to hold koster 1.500 kr. + 760 kr. = 

2.260 kr. og to hunde på to hold koster ligeledes 2.260 kr.). 

 



 

Kontingent uden træning 

Hvis du er medlem uden at gå til træning, kan du nøjes med at betale grundkontingentet på 740 kr. 

  
 

 

Sekretær - DcH Holstebro 
Maria Rømer • Kæret 16 • 7500 Holstebro 
Tlf.: 41 40 53 23 • fruromse@gmail.com 


