
 
Referat af Generalforsamling 2021. 

 
 
 

Torsdag d. 2. december 2021 

 
    

Fremmødt; 18 
Stemmeberettigede; 18 
 
 
Nanna (formand byder velkommen) 

 
1. Valg af dirigent; 

- Laurids Christoffersen vælges og bedyrer Generalforsamlingen lovlig 
indkaldt. 

- Dagsorden godkendt. 
 

2. Valg af stemmetællere; 
- Nina og Pia 

 
3. Bestyrelses og udvalgsberetninger (Se vedlagt); 

Bestyrelse/Nanna  
Kantine/Heidi 
Aktivitet/Mia 
Konkurrence/Jytte 
Instruktør/Nanna 
Tøj & Hundeudstyr/Winnie 
Drift/Niels & Kennet 
Web/Nanna 

- Beretningerne godkendt. 
 

4. Kassererens beretning/regnskab; 
- Regnskabet godkendt. 

 
5. Indkomne forslag; 

Bilag 1 
Bilag 2 

- Begge forslag vedtages 
 

6. Kontingent 2021: 
 
 

Indmeldelsesgebyr uforandret:    125 kr. 
     

 
Kontingent:          Fra 1. januar til 31. december  650 kr. 



          Fra 1. april til 31. december     598 kr. 
          Fra 1. august til 31. december        546 kr. 
          Fra 1. november til 31. december   494 kr. 

 
Træningsgebyr:      1. januar til 31. december ét hold  425 kr. 
          Hvert efterfølgende hold                + 100 kr. 

 
1. april til 31. december, ét hold     391 kr.  

Hvert efterfølgende hold                   +  92 kr. 

1. august til 31. december, et hold         358 kr.  

Hvert efterfølgende hold                   +  84 kr. 

1. november til 31. december, ét hold    325 kr.  

Hvert efterfølgende hold                   +  76 kr. 

 
Gæstegebyr:           Pr. gang     40 kr. 
Gæstegebyr:          1. januar til 31. december   800 kr. 
Gæstegebyr:         Seks løbende måneder    550 kr.  

(Skal afsluttes indenfor kalenderåret) 

Gæstegebyret dækker træning på ét hold, såfremt Instruktøren har plads. 
 

Ferie og helligdage bliver ikke modregnet  

Opkrævningsgebyret bliver lagt på brugeren. 

 
 

7. Valg af formand;  
På valg er:  
- Nanna Schmidt – hun genvælges. 
 

8. Valg af 2 (3) bestyrelsesmedlemmer, for 2 år; 
På valg er:  

- Heidi Rømer Hansen – genvælges.  
- Niels Vendelbo – genvælges 
- Winnie Gaj Nedergaard Nielsen – hun ønskede ikke genvalg.  
- Lisbeth Storm vælges.  

 
9. Valg af 2 bestyrelses suppleanter; 

På valg er:  
- Yvonne Brejndahl – hun ønskede ikke genvalg. 
- Kathrine Scackleton Nissen vælges 
- Jytte Andersen - genvælges 

 
10. Valg af 2 revisorer; 

På valg er:  
- Laurids Christoffersen – han genvælges 
- Søren Corydon – han genvælges 



 
11. Valg af 1 revisor suppleant; 

På valg er:  
- Yvonne Brejndahl – hun genvælges. 
 

12. Eventuelt; 
 

Laurids takker for god ro og orden. 
 
 
Referent Heidi Rømer Hansen 
 
 
 
 
 
Bilag 1: 
Forslag til vedtægtsændring §4.3 (fra bestyrelsen): 
Nuværende tekst: 
4.3 Nye medlemmer betaler et livslangt indmeldelsesgebyr der fastsættes på den 
årlige ordinære generalforsamling. 
Ny tekst: 
4.3 Nye medlemmer betaler et indmeldelsesgebyr der fastsættes på den årlige 
ordinære generalforsamling. 
Begrundelse: 
Bestyrelsen ønsker at fjerne ordet ”livslangt”, således at det er alle nye 
indmeldelser som betaler Indmeldelsesgebyret. Vores system Klubmodul kan 
ikke skelne mellem helt nye medlemmer og tidligere medlemmer. 
 
Bilag 2: 
Forslag til vedtægtsændring §4.5 (fra bestyrelsen): 
Det gennemstregede slettes, da det allerede står i 4.2 
Nuværende tekst: 
4.5 Udmeldelse kan ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer. 
Manglende rettidig betaling af kontingent for nyt kalenderår betragtes som 
udmeldelse af foreningen.  
Foreningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til 
Landsforeningen, Danmarks civile Hundeførerforening. 
Ny tekst: 
4.5 Udmeldelse kan ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer. 
Manglende rettidig betaling af kontingent for nyt kalenderår betragtes som 
udmeldelse af foreningen. 
 
 
 
 
 
 



 
BERETNINGER: 
 
Bestyrelsens beretning. 
 
Traditionen tro, vil jeg starte med at takke alle jer der i 2021 har ydet en indsats 
for Christiansfeld civile Hundeførerforening. Vi er pt. 104 medlemmer i klubben 
og 5 på venteliste. Af frivillige hjælpere i faste ”job”, er vi i alt 24, det synes jeg 
faktisk er et pænt tal + der er altid nogle som er villige til at give en hånd, hvis de 
bliver spurgt. Hvorom alting er så skal i alle have 1000 tak for jeres indsats, det 
er uundværligt. 
Der er i årets løb afholdt 5 bestyrelsesmøder – hvor vi bl.a. har taget 
beslutninger om nyindkøb, både til vedligehold og ønsker fra Instruktører og 
udvalg. Det er min opfattelse at det hele er gået gå op i en højere enhed, – at der 
har været økonomi til de ønsker der har været.  
Herudover har vi været i dialog on/of med kommunen, Vej & Park – 
Naturafdelingen, Borgmesteren m.fl.  
I marts måned henvender Kasper, projektleder på kloakseparering for Blue 
Kolding sig til mig med meddelelse om at de kommer til at grave, og rode en del 
de næste måneder men at de nok skal efterlade arealet ordentligt til os igen. I 
maj måned slog Jønne græsset på den nederste af fodboldbanerne da det var 
blevet så langt at vi ikke kunne træne på banen. Dagen efter blev jeg ringet op af 
Marie fra Vej&Park og fik besked om at vi ikke havde ret til at slå græsset samt 
at skolen i biodiversitetens navn, havde bedt om at græsset fik lov til at gro – jeg 
gav selvfølgelig udtryk for min frustration over at vi ikke var blevet adviseret da vi 
jo havde brugt banerne til at have hold på helt tilbage fra 80’erne og til nu og at 
hun med den besked rev gulvtæppet væk under benene på vores forening – 
Marie lovede at hun ville indkalde interessenterne (”biolog” – skolen – 
Fritid&Idræt samt os) til et snarligt fælles møde så alle vidste hvad og hvordan 
samt at de ville sørge for at vi vidste hvilket areal vi kunne benytte fremadrettet 
og få en kontrakt på det… i juni søgte jeg aktindsigt som jeg i skrivende stund 
stadig ikke har modtaget. Laaang historie kort d. 30/9 holder vi på vores 
opfordring et møde med en biolog samt Vej&Park og det ender ud med at vi indtil 
vi hører andet, må slå den nederste bane – engen må vi slet ikke slå og den skal 
ligge hen til februar. Vores håb er nu at vi får lov at beholde banerne til træning 
da Blue Kolding laver ”Vild med Vilje” på den anden side af vores klubhus. Så 
please send alle noget god energi den vej 
Landsforeningen har forhandlet sig frem til at alle instruktører i DcH får 40% på 
tøj fra ”DogCoach”collektionen 1xårligt.. herudover får alle medlemmer af DcH 
10% på deres tøjkøb ved DogCoach, samt DogCoach giver DcH 5% af 
overskuddet fra salget tilbage til brug på hundeadfærdskonsulenterne. 
Her i den kommende weekend skal Jytte og jeg deltage i foreningsudviklings-
kursus i Kreds 4 – og det er mit håb at vi kommer hjem med nogle gode 
værktøjer, så vi til næste år kan bruge nogle af bestyrelsesmøderne på visioner 
og drømme og ikke kun som afrapportering af hvad vi har lavet hver i sær, 
selvom det kan ikke undgås da DcH Christiansfeld jo bygger på demokrati hvor 
udvalgene er selvstændige i mange beslutninger og selvfølgelig afrapporterer til 



bestyrelsesmøderne, da det hele jo trods alt i sidste ende er bestyrelsens 
ansvar. 
Jeg vil slutte af med på bestyrelsens vegne at takke alle Instruktører og hjælpere 
på holdene, holdledere, figuranter, køkkenmedarbejdere, kageleverandører, 
pladsfolk, genstandsleverandører, rengøringsmedarbejdere, håndværkere, 
vandaflæsere, græsoperatører og godtfolk - JA kort sagt alle vores ILDSJÆLE 
for et godt samarbejde i 2021, jeg håber virkelig at alle er ved godt mod og lige 
så velvillige til næste år, guderne skal vide at 2021 pga problemerne med 
arealerne, har været et af mine værste år som formand og det kan da 
forhåbentligt kun blive bedre.  
I skal i hvert fald have en kæmpe TAK alle sammen, og HUSK at uden jer er der 
ingen DcH i Christiansfeld. 
f. bestyrelsen 
Nanna Schmidt – formand. 
 
Årsberetning kantinen, 2021. 
Grundet corona var starten af året lidt tungt. Der var desværre flere drikkevarer 
der løb på dato – det samme med lidt fryservarer mv.  
Efter den stille åbning, blev kantinen igen fyldt op og der er løbende fyldt op med 
is, slik og drikkevarer mm.  
Kantinen opfordrer til, at man igen ”bruger den” og dets udbud og melder ind, 
hvis der er ønsker om ting, kantinen bør gøre sig i – eller hvis man observerer, at 
der er ved at være mangel på noget. 
Kantinen kunne virkelig godt bruge en m/k der fast vil tage sig af 
indkøb/returpant i forhold til drikkevarer… 
Kantinen har stået for forplejning til sydjysk mesterskab i Rally, IGP kursus, samt 
overbygningerne (13.4) Familiehunden, (9.1) Lydighedsøvelserne, (9.4) Spor og 
(11.2 – over 2 dage) Rally og selvfølgelig Venskab samt Klubmesterskab. Modul 
7 (Hvalpen) som blev afholdt i Taps pga. stort antal deltagere. 
Alt dette er i stor stil blevet bakket op af en række SUPER gode hjælpere – Alex, 
Kathrine, Laila, Heidi C og Jonna– STOR tak for alt jeres hjælp og opbakning!  
På udvalgets vegne 
Heidi 
 
Aktivitetsudvalget v. Mia, 2021 
Der er afholdt sommerfest, med stor deltagelse, godt vejr, sang og selskabsleg. 
Grillen var tændt og pølserne blev vendt. 
Klubfest ligeledes afholdt – desværre med lavt antal tilmeldte. Dette håber jeg 
selvfølgelig bliver bedre fremover. Det var en hyggelig aften, med god mad og 
høj stemning. 
Aktivitetsudvalget modtager altid gerne forslag til aktiviteter mv. – der er en ”IDE 
KASSE” i klubben, som man kan smide sit forslag i. 
 
Årsberetning konkurrence udvalg v. Jytte, 2021 
Så gik endnu et år og igen blev det et år, hvor Covid19 var med på sidelinjen. 
Vi afholdt Sydjysk mesterskab i rally den 28. august, hvor 10 ekvipager var 
tilmeldt Deltager antal kunne være bedre, men Tønder festival og DKK´s Hund i 
fokus på Wilhemsborg var nok en stor konkurrent.  



 
Fra Christiansfeld deltog Ana Claudia, hun vandt både begynder og øvet 
klassen, samt fik en 5. plads i åben.   
Bodil Bregndahl , formand for rallyudvalget i kreds 4 besøgte os hele dagen, tak 
for det. 
En god dag med glade hundeførere på trods af det var blæsende og koldt.  
Vi har reserveret Sydjysk mesterskab 2022 som afholdes lørdag den 3 
september, så krydser vi fingre for at der ikke er andre store arrangementer, som 
trækker folk væk fra vores arrangement. 
Den 10.oktober afholdt Christiansfeld årets sidste venskabs konkurrence, for de 
4 klubber Vamdrup, Kolding, Fredericia og Christiansfeld.  Der var 8 C, 5 B og 4 
D hunde samt 4 rally ekvipager til start. Fredericia blev samlet vinder i lydighed 
og Christiansfeld i Rally. 
Jens og Dixie blev nr. 3 samlet i B klassen 
Laila og Fie blev samlet vinder i D klassen   
Ana Claudia og Soffi blev samlet vinder i rally. 
Tillykke til alle jer, der var med. 
20 november afholdt vi klubmesterskab for klubbens medlemmer. 
Der stillede 2 i D klassen og enkelt i B. Rally vandt på deltager antal 9 
gennemløb. 
Tak til mine udvalgsmedlemmer for indsatsen i konkurrenceåret 2021. 
Tak til kantinen for godt samarbejde. 
 
Instruktørudvalget: 
 
Det er med skamme at jeg må starte med at sige undskyld til samtlige 
Instruktører og figuranter at vi ikke har afholdt et eneste møde for os i år. Kun via 
vores facebookgruppe har vi taget nogle fælles beslutninger.  
 
På vores sidste generalforsamling blev bestyrelsen, af et af vores medlemmer, 
opfordret til at bevillige vores Instruktører samt IGP figuranter/holdledere nogle 
jakker som kan bruges når vi har hold. Det besluttede bestyrelsen var en god idé 
og lagde det ud til Instruktørerne selv at finde ud af hvad de kunne tænke sig 
indenfor et rimeligt beløb. Vi instruktører havde en afstemning inde i vores 
gruppe og den jakke som opnåede flest stemmer vandt – resultatet blev en 
Fjällräven jakke, hvorpå vi har fået broderet DcH Christiansfeld på ryggen og 
logo samt navn på forsiden. 
 
Mht. holdtræningen: 2021 startede med at vi alle var klar til at sætte i gang  og i 
12. time blev vi lukket pga. COVID-19… med 16 tilmeldte på både hvalpe- & 
Samarbejdsholdet var Heidi og jeg nødt til at opfinde den dybe tallerken.. Det 
gjorde vi ved at lave 2 lukkede facebook grupper en for hvert hold og afholde 
online undervisning indtil vi igen kunne mødes sidst i marts. Beskrivelse af hvad 
vi gjorde… Lavede uddybende beskrivelser til alle øvelser, filmede samme 
øvelser med egne hunde og lagde 3-4 øvelser ind i grupperne hver søndag som 
inspiration til hjemmetræning, vi gav mulighed for dels at filme egen træning for 
at vi kunne give feedback (det var der ingen der gjorde) og dels at stille 
spørgsmål som vi så ville svare på i løbet af ugen (det var der nogen som 



benyttede sig af) Heidi og jeg lavede også hver en live, hvor Heidi holdt et oplæg 
om hundesprog / adfærd og jeg holdt et teorioplæg om træningsmetoder og 
fundamenttræning. Herudover lavede vi en online butik i gruppen og jeg leverede 
til døren (det var der også nogen som benyttede sig af) 
 
Julia og jeg aftalte et par lørdag hvor vi mødtes og jeg filmede Julia og Maggie i 
Rallyøvelser, som Julia efterfølgende lagde i Rally-gruppen med fulde 
øvelsesbeskrivelser sådan lidt efter lidt så holdet havde noget at træne på 
hjemme.  
Her sidst på året har Julia så valgt at stoppe som Instruktør-aspirant, da  hun 
desværre har fået for meget at se til på arbejde. Øv OG samtidig Tak til Julia for 
indsatsen. Håber du får tid til at træne med dine egne hunde i 2022. 
 
Da vi ikke er ret mange Instruktører i foreningen er der et større puslespil som 
skal gå op i en højere enhed. OG TA-DAA det er en stor glæde at kunne 
meddele at det er lykkedes. 
Vi oprettede ved årets begyndelse et ”På Vej mod konkurrence” hold som Jønne 
med god succes har været Instruktør på – det er vi nødt til at nedlægge / flytte, 
da Jønne har sagt Ja til have Rallyholdet. 1000 tak for at du har kastet dig ind i 
den udfordring Jønne, og til jer andre kan jeg sige at vi var så heldige at 
overbygningen til Rallyinstruktør er i gang lige nu og Jønne har allerede været 
afsted på uddannelsen.  
Vi har besluttet at slå de to Rallyhold sammen og de træner fra januar af om 
lørdagen kl. 10.00-11.30. 1. gang d. 8/1. 
Nu er det så held i uheld at D-C-B holdet som det er lige nu, næsten har udspillet 
sig selv og Bruno stod tilbage med 0 stabile hundeførere på holdet og 
overvejede at stoppe som Instruktør (det er dæleme langt at køre 40 km for at 
konstatere at der heller ikke kommer nogen til træning i dag og så køre 40 km. 
Tilbage igen… så jeg har spurgt Bruno om han har lyst til at overtage  PåVej-
holdet, hvilket han har sagt ja til. Vi rykker så ”PåVej-holdet” over til D-C-B og de 
træner fra januar af om lørdagen kl. 9.00 – også en kæmpe tak til Bruno for så 
velvilligt at træde til når der er brug for det. De træner også 1. gang d. 8/1. 
Sidst, men ikke mindst, så er det mig en glæde at meddele at der starter 2 nye 
Instruktøraspiranter nemlig Ana og Kathrine, som begge vil være at finde på 
Rally-holdet fra d. 8/1-22… De starter på selve uddannelsen til oktober næste år. 
JUBII 
Vi mangler stadig Instruktører og det kan mærkes, så hvis nogle af jer går med 
de tanker, så meld venligst ind til mig, så vil jeg sørge for at du/i starter som 
aspiranter på et hold snarest muligt, så kan vi altid aftale hvornår du/i starter på 
selve uddannelsen. 
/Nanna 
 
Tøj og udstyrs udvalg v. Winnie, 2021  
Salg af klubtøj, har været lidt trægt. Formegentlig pga. corona med manglende 
ophold i klubben.  
Salg af udstyr, går over al forventning. Der sælges mange liner og træktov. Der 
fyldes jævnligt op og tænker du, at der ”mangler noget”, så sig endelig til. 
 



 
 
Driftsudvalget beretning 2021 
Fra driftsudvalget kan vi berette at arbejdsdagen endelig blev gennemført, d. 3. 
okt. her fik vi på begyndt reparation af rækværket i gården, men grundet vejret 
kunne vi desværre ikke få arbejdet færdiggjort, ligeledes kunne maling af huset 
ikke gennemføres. Vi prøver igen til foråret og indbyde til en ny arbejdsdag da vi 
har en hel del udestående arbejder der skal gøres. 
Spildevandssepareringen er ved at være gennemført (tror vi), hvilket har 
resulteret i lidt blandede resultater. Vi har fået et fint jævnet P areal, vejen er 
ligeledes fint jævnet dog med plus og minus til følge. Der render nu vand direkte 
under huset, men der er fundet en løsning efter ide fra Jønne. 
Covid 19 eller ej, så gro græsset på vore arealer, til pasning af samme har 
klipper holdet igen i år sørget for at holde det vedlige. Holdet har i år bestået af 6 
mand og vil her gerne takke alle for indsatsen. 
Over sommeren har Jønne og Thomas givet vor gamle ”togvogn” et løft i form af 
beklædning så den nu skinner som ny, en stor tak for indsatsen skal også her 
lyde. 
Med venlig hilsen fra 
Driftsudvalget /Kennet & Niels. 
 
WEB-udvalget:  
KLUBMODUL – Åååå gud – du og jeg har vores udfordringer…. 
Og så dog… Jeg synes efterhånden jeg har godt styr på systemet, mine 
udfordringer går mest på nogle overflytninger som simpelthen er gået i 

hårdknude – og alligevel løser tingene sig jo til sidst       det virker bare sååå 

forvirrende når jeg står med det og ikke fatter en skid… 
Jeg håber virkelig at Klubmodul og jeg bliver bedre venner snart…  
Nå men der er god gang i det og systemet ser ud til at være brugervenligt nok, 
de fleste opretter profiler og melder sig på hold eller på ventelister uden 
vejledning – så det må jo siges at være godt… 
/Nanna 


