
 
Referat af Generalforsamling 2019. 

 
 
 

Torsdag d. 5. december 2019 

 
    

Fremmødt; 23 
Stemmeberettigede; 22 
 
 
Nanna (formand byder velkommen) 

 
1. Valg af dirigent; 

- Laurids Christoffersen vælges og bedyrer Generalforsamlingen lovlig 
indkaldt. 

- Dagsorden godkendt. 
 

2. Valg af stemmetællere; 
- Jonna og Pia. 

 
3. Bestyrelsens beretning ved formanden samt de udvalgsansvarlige; 

- Først ønskes Henning Bjødstrup tillykke med 40-års jubilæum. 
- Nanna aflægger fælles beretning for bestyrelse samt udvalg. (Se 

vedlagt) 
- Beretningen godkendt. 

 
4. Kassererens beretning/regnskab; 

- Regnskabet godkendt. 
 
5. Indkomne forslag; 

- Ingen. 
 

6. Kontingent 2020: 
 
Der stilles et modforslag fra Jørgen Schmidt, da løbende kontingent ikke 
kan lade sig gøre (mht. træningsgebyr i Klubmodul) 

 
Indmeldelsesgebyr er uforandret:   125 kr. 
     

 
 
Kontingent:          Fra 1. januar til 31. december  650 kr. 
          Fra 1. april til 31. december     600 kr. 
          Fra 1. august til 31. december        550 kr. 
          Fra 1. november til 31. december   500 kr. 

 



Træningsgebyr:      1. januar til 31. december ét hold  425 kr. 
          2. hold   + 100 kr. 
          Flere hold   + 150 kr. 

 

1. april til 31. dec. ét hold    391 kr. 

2 hold    +   92 kr. 

Flere hold    +               138 kr.  

 

1. august til 31. dec. ét hold   358 kr. 

2 hold    +   84 kr. 

Flere hold    +         126 kr.  

 

1. november til 31. dec. ét hold   325 kr. 

2 hold    +   76 kr. 

Flere hold   +       114 kr.  

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

(Dog udløber det senest 31/12-2020)  

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

Ferie og helligdage bliver ikke modregnet  

Opkrævningsgebyret på 1% 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:  

- Niels Vendelbo – han genvælges 
- Henny Kofofod – ønsker ikke genvalg. Winnie Gaj Nedergaard Nielsen 

vælges.  
- Heidi Rømer Hansen – genvælges.  

 
9. Valg af 2 bestyrelses suppleanter; 

- På valg er: Yvonne Brejndahl – hun genvælges.  
- Jytte Andersen vælges. 

 
 
 
 



 
 

10. Valg af 2 revisorer; 
- På valg er: Laurids Christoffersen & Søren Corydon – de genvælges 

begge to.  
 

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: Beretning 
 
 
Bestyrelsens beretning 2019: 
Vi er her ved årets slutning 83 medlemmer + nogle få på gæstegebyr. 

Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder, plus vi her på det sidste har været og stadig er 
i fuld gang med at skifte til DcH’s nye system ”Klubmodul” alt er nyt og vi begår 

nok en del fejl og får en del aha oplevelser før alt er 100% oppe og køre. Allerede 
her umiddelbart efter generalforsamlingen er nogle fra bestyrelsen nødt til at 

trække i arbejdstøjet for vi skal være klar til 2020 og nyt kontingent år. 
HB har på ledelsesseminar vedtaget 3 værdier som er besluttet, skal gennemsyre 

alle i DcH, lokalforeninger, kredse & landsforeningen – værdierne danner ordet 

FÅK og er flg: Fællesskab – Åbenhed – Kvalitet, disse værdier skal bestyrelsen i 
2020 i gang med at uddybe her i vores forening, bestyrelsen arbejder med 

synliggørelsen og det er besluttet at den nye bestyrelse skal afholde nogle 
temadage  hvor emnet er: Hvordan får vi værdierne ud at leve i alle dele af 

klubben, det bliver supergodt og sundt at skulle til at se på hvad vi gør nu og hvad 
vi kan gøre bedre/anderledes fremadrettet. 

 
Konkurrenceudvalget: 

I 2019 har vi afholdt en landsdækkende konkurrence for C og B hundeførere 17 
marts. 

Der var 11 C og 22 B deltagere. Jens & Dixie deltog i C-klassen hvor de fik en flot 
3. plads og en oprykning.  

I august var vi arrangører af Sydjysk mesterskab i rally.  Hvor der var 34 
gennemløb på en varm-varm sommerdag. Her blev Jytte med Karla blev nr. 2 i 

begynderklassen.   

 
D. 28. september blev den sidste konkurrence i årets venskabsturnering afholdt i 

Christiansfeld, hvor Julia & Maggie vandt begynderklassen i Rally og blev nr. 2 i 
åben. Herudover deltog Jytte & Karla som blev nr. 2 i begynderklassen samt 

Winnie & Herkules som blev nr. 4 i begynderklassen.  
Henny & Bertram fik en 3. plads i B-klassen 

Jens & Dixie fik 2. plads i C-klassen og kan fra 2020 kalde sig B-hundefører. 
11 hundeførere stillede i de 3 klasser D, C og B. og der var 7 gennemløb i rally. 



Turneringen blev vundet af Kolding med 382,575 point, men vi var lige i hælene 
med 354,175 point   

 
Klubmesterskabet var delt over to dage, 9. november for Rally og 16. november 

for lydighed. 
Tillykke til vinderne i de forskellige klasser og til klubmesteren som blev Jens & 

Dixie for andet år i træk. 

 
Rally:  

I vintersæsonen trænes der i Gerdas maskinlade, hvilket, på trods af begrænsede 
pladsforhold, fungerer ganske godt.  

Der er pr. 1/8 indført nye Rally-skilte som holdet træner ihærdigt på. 
Henny var i foråret på en kursusdag hvor de nye skilte og øvelser blev 

gennemgået og trænet. 
Sommersæsonen foregår på klubbens arealer.  

Der har været deltagere her fra klubben til hhv. Sydjysk og venskab.  
 

Instruktørerne: 
Vi er pt. 9 aktive Instruktører, en aspirant, en assistent samt 2 IGP-figuranter. 

Vores aspirant Julia, starter på grunduddannelsen 2020 og vil de første 3 måneder 
være at finde på Samarbejdsholdet sammen med Jønne. 

Vi har også med hjælp fra Pernille (vores nye instruktør) startet et DogParkour 

hold her efter sommerferien, det er et tiltag som jeg hilser velkommen i klubben, 
da det giver endnu en mulighed til ikke konkurrenceinteresserede for at træne 

med deres hund. Når dette så er sagt, så har jeg da et håb og et ønske om at vi 
finder nøglen til at gøre flere interesserede i DcH programmet og at komme ud til 

konkurrencer med deres hund – jeg ville ønske at flere kunne se den helt unikke 
mulighed der er for fællesskab, sammenhold og fornøjelse for både 2- og 4-

benede for ikke at tale om alt den friske luft og motion der følger med. 
Vi har i alt 10 forskellige hold, så der er gode muligheder for at tilbyde sin hund 

noget sjov aktivering efter hvalpe- og begynderholdene. 
 

Vi har for nyligt været samlet i Instruktør gruppen og der blev givet udtryk for god 
stemning og general tilfredshed med nuværende holdfordeling. 

Inspirationsdagen for bestyrelse & Instruktører, var en lærerig dag om 
coretræning for vores 4-benede venner hvor der var en generel tilbagemelding om 

at alle fik noget med hjem…  

Næste års Inspirationsdag er allerede planlagt, ud fra et instruktørønske om 
Racekendskab.  

 
Kantine: 

Kantinen har gennem året 2019 serviceret 3 IGU-moduler, som er forløbet efter 
planen, på nær én som dog blev reddet på målstregen. Herudover har kantinen 

arrangeret hjælperfest med Bowling og efterfølgende spise og drikke. Samt 
klubfest som foregik helt uden slagsmål. Ligeledes er det kantinen som servicerer 

os i aften. Kassereren siger at kantinen præsterer et pænt overskud. 
 

Tøjudvalg: 
Der har været et pænt salg af liner, bolde, T-shirts osv. med deraf følgende 

fortjeneste til klubben. 
Noget af udstyret produceres af nogle af klubbens egne medlemmer, så her er 

fortjenesten større end det vi køber ved Dogsport. 



Det er på bestyrelsesmøde besluttet at vi lader nuværende CcH LOGO udgå og 
fremover bruger det oprindelige DcH-logo på Klub T-shirten, dette som et led i de 

af DcH-Danmarks vedtagne værdier, FÆLLESSKAB-ÅBENHED-KVALITET. FÅK. 
 

Aktivitetsudvalg: 
Der har været afholdt 2 ture til Hellevad Hundesvømmehal, en i foråret og en i 

efteråret, begge ture har været fuldt bookede.  

Sommerfest i juni – en hyggelig aften med fællesspisning og morsom leg og en 
smule snyd dog helt uden slagsmål. 

Fælles sommerafslutning med 2 forskellige aktiviteter hvor ”hunde og deres 
mennesker” konkurrerede indbyrdes. 

Dyrlægeaften i oktober med dyrlæge Eva Christensen fra Bramdrupdam - med flot 
fremmøde, hvis vi bliver flere må vi ud og finde større lokale. 

På søndag afholder vi Julegåtur HUSK nissehuer – dette er årets sidste 
arrangement hvor vi slutter af med Glögg og æbleskiver – Husk også at det er 

denne dag hvor ”Aktivitetskassen” har tilbud om at i kan låne spil til hundene hele 
Juleferien til en 10’er pr. stk. forudsat altså at i er medlem af ”Aktivitetskassen” 

 
Driftsudvalg: 

Klubhuset blev ramt af endnu et uventet besøg. En rude måtte skiftes og en 
masse oprydning til følge, der er monteret et kraftigere gitter i gavlen. Der 

opsættes videoskilte og et kamera i lokalet med håb om at dette afholder 

uvedkommende fra nye besøg.  
Kameraet i græsklipper skuret er efterset og det fungerer igen  

 
Her skal falde en stor tak til dem der tog sig af oprydningen  

 
Græsklippere talte 7 mand og reduceres til 6 i den nye sæson. Klipperen har 

fungeret fint i sæsonen. Efter montering af et nyt batteri. Denne køres til service i 
vinterhalvåret så den er klar til 2020  

 
Arbejdsdagen d. 13. april forløb fint med et dejligt stort fremmøde igen. Der blev 

på dagen bla. arbejdet med hvalpebanen og diverse grønne områder blev trimmet. 
Fantastisk opbakning.   

 
De 2 små spring er blevet renoveret med ny belægning og burde nu kunne nogle 

år igen  

 
Vejen har været en prøvelse for alle i år og regnen har sat sine spor. Kommunen 

har været og slæbe den af, en enkelt gang dog uden den store effekt. Senest har 
Jens kørt en tur med rendegraveren så den igen er til at færdes på. Tak for det 

Jens.  
Vi arbejder på at lave en permanent løsning på vedligehold af vejen.  

 
Drift vil fremover afholde 3 møder fordelt ud på året for planlægning af kommende 

vedligehold. 
 

HOLD NATUREN REN D. 30. juni. 
De uploadede efterfølgende nedenstående artikel på deres hjemmeside: 

”Den 30. juni var 20 tobenede og nogle enkelte firbenede samlet fra Danmarks 
civile hundeførerforening i Christiansfeld (Dch Christiansfeld) i naturens tjeneste. 

Og med godt humør og hyggelig stemning blev der samlet affald med stort 

engagement. 



”Vi havde en hyggelig dag. Vi var mange til at deles om opgaven, så vi fordelte os 
i 4 hold af 5 personer og tog hver en del af ruten. Efter ca. 1,5 time var vi tilbage i 

klubben hvor mand nr. 21 stod klar med grill pølser og brød.” 
De i alt 6 timer, som foreningsmedlemmerne samlede affald i, blev til en stor 

mængde småt affald, hvor 6-8 sække blev fyldt med småt affald bestående af: 
Plastik – Papir – Dåser - Glasskår 

Af affaldet som medlemmerne fik samlet, er særligt glasskår noget, som er til fare 

for hunde- og dyrepoter. Skår i en hundepote kan nemlig hurtigt ødelægge en 
ellers dejlig gåtur. Men medlemmerne har også gjort en forskel for mange andre 

dyr og ikke mindst for øvrige brugere af området. For Hold Danmark Rents 
undersøgelser viser, at henkastet affald gør folk vrede og kede af det. Det er for 

mange tegn på, at folk er ligeglade med det sted, hvor de er, og det påvirker 
vores tryghedsfølelse. Et rent nærområde har altså stor, om end ubevidst, 

betydning for vores følelse af velvære, hvor vi er. 
DcH Christiansfeld beskæftiger sig med hundetræning i dybden og i bredden. I 

foreningen er de i alt 64 medlemmer, og de hygger sig! For det sociale er i 
højsædet uanset om der trænes for sjov eller med henblik på konkurrence. 

Derudover, er der en høj grad af medbestemmelse i foreningen. Dette kommer 
bl.a. til udtryk i den måde beslutningsprocessen har været omkring, hvad 

sponsormidlerne skal bruges til: 
”Vi har lavet en idekasse til formålet og alle har fået at vide, at de må komme 

med forslag til, hvad pengene skal bruges til (selvfølgelig noget som gavner 

foreningen). På bestyrelsesmødet d. 5/8 trækker vi lod om forslagene.” 
Vil du vide mere om Danmarks civile hundeførerforening Christiansfeld eller selv 

være med så klik her: http://dch-christiansfeld.dk ”. 
 

Pengene som kom ind (3000,- kr.) gik til vores nye tilbud Aktivitetskassen, dette 
var Jannes forslag og som gevinst tilbød hun også at sørge for indkøb og pasning 

af kassen sammen med en mere fra klubben. 
Meningen er at overskuddet skal bruges til yderlige spil og reservedele. 

 
WEB: 

Vi takker Kristoffer for hans korte virke som webmaster, det kom der en flot og 
opdateret hjemmeside ud af – Nu er det bare sådan at vi skifter system da hele 

DcH ændrer struktur, og her får vi ikke brug for en webmaster, da alle med en 
titel skal lære at opdatere deres del af hjemmesiden. 

 

Som afslutning vil vi gerne takke vores hjælpere og ILDSJÆLE som alle tænker på 
foreningen og hvad i kan gøre for den – herunder en speciel tak til Marlene og 

Jonna for jeres velvillige indsats, og det helt uden at i er medlemmer af 
foreningen. Også en kæmpe tak til vores Instruktører/figuranter som uge efter 

uge møder frem med smil på læben og deler ud af jeres enorme viden, inden for 
hvert jeres felt – TAK. Jeg håber virkelig at i alle er ved godt mod og lige så 

velvillige i 2020 – det er jo som jeg altid siger… at uden jer er der ingen DcH her i 
Christiansfeld. 

 
f. bestyrelsen 

Nanna Schmidt – formand. 

 
 
 
 
 

http://dch-christiansfeld.dk/

