
 

 8. januar 2023 
Til medlemmerne i DcH Holstebro  

Bestyrelsen i DcH Holstebro indbyder foreningens medlemmer til den ordinære generalforsamling, 
som finder sted mandag den 30. januar 2023 i klubhuset fra kl.18.30-21.00, selve 
generalforsamlingen starter kl. 19.00  

Vi starter kl. 18.30 med at servere tarteletter, kaffe, te og/eller øl og vand. – Og derfor skal vi have 
din tilmelding senest den 22. jan 2023, til Marianne på mail: mrubymoeller@gmail.com, så vi ved 

hvor mange der skal laves mad til.  
 
DAGSORDEN  

1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelsens beretning v/ formand Maria Rømer  

3. Kassereren aflægger beretning  
4. Fastsættelse af kontingent for 2024  

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 1.500 for 2024, da lands- og kredskontingent også 
forbliver uændret. 
5. Indkomne forslag  

6. Valg af formand - ulige år 
Maria Rømer er på valg og modtager genvalg 

7. Valg af kasserer - (udgår vælges lige år)   
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlem - ulige år 
Marianne R. Møller og Line Å. Jensen er på valg og modtager genvalg. 

9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen  
10. Valg af to revisorer vælges for 1 år 

11. Valg af én revisorsuppleant vælges for 1 år 
12. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være lokalforeningens formand, Maria 
Rømer, i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.  
Forslagene kan sendes på mail til: fruromse@gmail.com  

 

Betaling af kontingent / DcH Klubmodul  

Betalingen er automatisk gennemført gennem Klubmodul pr. 1. januar 2022 for flertallet. Enkelte 
betaler til konto nr. 7590 – 1675456 senest den 15. januar 2022. jf. vores vedtægter.   

– Der kan IKKE betales via MobilePay.  
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Kontingent for 2024  
Kontingentet for hele året er på i alt 1500 kr. Beløbet består af et grundkontingent på 740 kr. og et 
træningsgebyr 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 træningsgebyr 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. 

som passivt medlem.  

Korrekt navn og adresse mv.  

Ved ændring af adresse og e-mail m.m., husk da venligst at opdatere dine oplysninger i Klubmodul. 
Kassereren bruger din e-mail til at sende diverse informationer, så det er vigtigt at melde ny, e-mail 
og andre kontaktoplysninger. 

Instruktør  
Kunne du tænke dig at blive træner/instruktør? Vi har gennem flere år haft mange hvalpe og voksne 
hunde på venteliste. Det er svært at skulle sige nej til folk, der gerne vil træne med deres hund, men 
vi har desværre ikke altid trænere nok til de mange hundeførere, der gerne vil i gang. Hvis du kunne 
tænke dig at blive instruktør, så må du meget gerne henvende dig til formanden, en anden fra 
bestyrelsen, eller til din instruktør på holdet, som så vil formidle kontakten videre til formanden. Hvis 
bestyrelsen finder dig egnet, vil du få mulighed for at gå føl på nogle hold, før vi gensidigt beslutter 

os endeligt. Bestyrelsen vil normalt kræve, at du går føl på et eller flere hold i op til 1 år, før vi 
indstiller dig til instruktørgrunduddannelsen, som koster ca. 5.000 kr., og betales af klubben. 
Instruktøruddannelsen i DcH tager i alt 1-1½ år. Du kan læse mere om instruktørgrunduddannelsen 
på: http://www.dch-kreds2.dk under ”Uddannelse”.  

Hundesygeforsikring 

Agria Dyreforsikring er hovedsponsor for Landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening (DcH 
Holstebro er én af ca. 125 lokalforeninger). Hvis du tegner en sygeforsikring for din hund hos Agria, 

får du 10% rabat. Er du også medlem af DKK (Dansk Kennel Klub) får du yderligere 10% rabat. Har du 
allerede tegnet en sygeforsikring hos Agria, får du alligevel 10%, hvis du er medlem i DcH.  

Mvh Maria Rømer  

Formand DcH Holstebro  


