Referat af Generalforsamling 2020.
incl. beretning.
Torsdag d. 10. december 2020
Fremmødt; 16
Stemmeberettigede; 16
Nanna (formand byder velkommen)
1. Valg af dirigent;
- Laurids Christoffersen vælges og bedyrer Generalforsamlingen lovlig
indkaldt.
- Dagsorden godkendt.
2. Valg af stemmetællere;
- Julia og Winnie.
3. Bestyrelsens beretning ved formanden;
- Nanna aflægger fælles beretning for bestyrelse samt udvalg.
(Se vedlagt)
- Beretningen godkendt.
4. Kassererens beretning/regnskab;
- Regnskabet godkendt.
5. Indkomne forslag;
- Ingen.
6. Kontingent 2021:
Indmeldelsesgebyr er uforandret:

125 kr.

Kontingent:

650 kr.
598 kr.
546 kr.
494 kr.

Træningsgebyr:

Fra 1. januar til 31. december
Fra 1. april til 31. december
Fra 1. august til 31. december
Fra 1. november til 31. december
1/1 – 31/12, ét hold
Hvert efterfølgende hold
1/3 – 31/12, èt hold
Hvert efterfølgende hold

+

425 kr.
100 kr.

+

391 kr.
92 kr.

1/8 – 31/8, èt hold
Hvert efterfølgende hold
1/11 – 31/12, ét hold
Hvert efterfølgende hold

+

358 kr.
84 kr.

+

325 kr.
76 kr.

Gæstegebyr:

Pr. gang

40 kr.

Gæstegebyr:
Gæstegebyr:

1/1 – 31/12
6 løbende måneder

800 kr.
550 kr.

(Skal afsluttes indenfor kaldenderåret)
Gæstegebyret dækker træning på ét hold, såfremt Instruktøren har
plads på holdet.
Ferie og helligdage bliver ikke modregnet .
Opkrævningsgebyret på bliver lagt på brugeren!
7. Valg af kasserer;
På valg er Jytte Westergaard – hun genvælges.
Personlig suppleant;
På valg er Marianne de Taeje – hun genvælges.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, for 2 år;
På valg er:
- Mia Alsløv – hun genvælges.
- Kennet Vesthammer – han genvælges.
9. Valg af 2 bestyrelses suppleanter;
- På valg er: Yvonne Brejndahl og Jytte Andersen – begge genvælges.
10. Valg af 2 revisorer;
- På valg er: Laurids Christoffersen & Søren Corydon – begge
genvælges.
11. Valg af 1 revisor suppleant;
- På valg er: Yvonne Brejndahl – hun genvælges.
12. Eventuelt;
Pia foreslår at alle instruktører får et sæt tøj, i forbindelse med deres
gerning i klubben. I den forbindelse, savner vi sponsorer. Så kender du
nogen der kunne have interesse i det, så sig endelig til.
Laurids takker for god ro og orden.
Ref./ Heidi Rømer Hansen

Bestyrelsens fælles beretning 2020:

Vi er her ved årets afslutning 87 medlemmer – det er 4 mere end sidste år og jeg synes det er
godt gået i dette Coronaår… Når det så er sagt, så har vi desværre måttet melde udsolgt på
vores hvalpe- og samarbejdshold, både før og efter sommerferien. Heidi og jeg har nok
tilsammen fået små 20 forespørgsler som vi desvæære har måttet afvise pga. Restriktioner og
mangel på instruktører.
Vi har i bestyrelsen holdt 4 fysiske møder samt et online henover året. Jeg synes bestyrelsen
fungerer og med de udvalg der er nedsat samt at de stort set er selvbestemmende, men
selvfølgelig med meddelepligt til bestyrelsen, så er behovet for en hel masse bestyrelsesmøder
ikke så stort.

Kantine: Heidi

Der har i sagens natur ikke været meget aktivitet i kantinen. Vi har trakteret til Sydjysk
mesterskab i Rally-Lydighed, Venskabskonkurrence og Klubmesterskab. Man må sige at årets
tema har været „portionsanretninger“. Dette koncept har dog vist sig at være super godt og
vil fortsætte fremover.

Aktivitet: Mia

Instruktørerne har under deres samling talt om at lave en dag „hvor byen inviteres til at se
hvad vi går og laver“ Vi håber meget at omstændighederne tillader at det bliver til noget i
2021. Grundet covid 19 er der ikke andre aktiviteter at berette om.

Konkurrence: Jytte

År 2020, ja det må siges at have været et noget anderledes år pga Covid 19.
Der har ikke været meget mulighed for at deltage i konkurrencer i år.
Trods det, har vi den 15. august afholdt sydjysk mesterskab i Rally-Lydighed, hvor der
deltog 18 ekvipager. Vejret var med os og arrangementet blev afholdt med godt humør.
Venskabsturnering blev indskrænket til en enkelt konkurrence, som vores forening stod
for. Der var ikke mange deltagere. 5 C og 4 B samt 5 rally. Men indtrykket er at alle var
positiv stemt. Samlet vinder blev Kolding. Vi planlægger selvfølgelig at vinde til næste
år 😊
Konkurrenceåret sluttede med klubmesterskab den 7. november. Trods forsamlings
forbud hvor vi max måtte være 10 forsamlet, lykkedes det at få en god dag stablet på
benene. C og B hundeførerne fik formiddagen til rådighed og sluttede af med grillpølser
og pokal overrækkelse. Derefter blev rallykonkurrencen afholdt. Den del sluttede også
med pokaloverrækkelse og grillpølser. C klassen blev vundet af Julia, B klassen vandt
Henny. Årets klubmester i lydighed blev Julia og Klubmester i Rally-Lydighed blev
Pia. Tillykke til vinderne i de forskellige klasser.
Stor tak til kantine udvalg for at være med på kreative løsninger.
Stor tak til konkurrence udvalgets medlemmer, for kreativ tænkning. Hvor der blev set på
muligheder fremfor begrænsninger.
Instruktør: Nanna

Der er blevet afholdt 1 møde med mange gode intentioner – vi håber at året 2021 bliver året
hvor de kan føres ud i livet.

Der er på nuværende tidspunkt lavet aftale med en instruktør til Faglig dag d. 6. februar, det
lykkes desværre ikke da restriktionerne er forlænget til 28. Februar, så jeg må forsøge at lave
en ny aftale.
Dog-parkour holdet er blevet nedlagt, da Pernille stoppede som instruktør op til
sommerferien.
Efter sommerferien er der som noget nyt startet et Rally begynderhold samt et D-hold –
sidstnævnte, i stedet for det gamle samarbejdshold, som nu har fået ny struktur.
Instruktørerne har knoklet på at få alt til at lykkes på trods af restriktioner og karantæner i
forbindelse med corona i både første og sidste del af året. OG VI KLAPPER LIGE OS SELV PÅ
SKULDRENE FOR VI HAR SGI GJORT DET SUPER GODT og kan jeg vist roligt sige… ser frem
til velfortjent juleferie.
Heidi og jeg fik også afprøvet videoverdenen hvor vi under Coronanedlukningen lavede nogle
træningsfilm og lagde op på facebook, det var både spændende og grænseoverskridende på
samme tid og hvor meget de er blevet brugt, det melder historien intet om men vi fik da en
del positive tilkendegivelser og feedback.
Her hvor året går på held, har Jønne budt ind med et nyt hold med opstart i januar:
„Hvalpe/Unghunde på vej mod konkurrence“ (DcH program, IGP, LP) – godt tiltag da vi pt. har
nogle hundeførere som har ytret at det er den vej de ønsker at gå.
Stor TAK til alle klubbens Instruktører og Figuranter som uge efter uge stiller sig til rådighed i
alt slags vejr, også de dage hvor de fleste fra holdet vælger at blive væk og desværre mange
gange uden afbud (øv) – TAK for jeres arbejdsindsats og tålmodighed.

Tøj & hundeudstyr: Winnie
Klubshoppen har haft en pænt salg i år, især liner og legetøj er der solgt rigtig meget af.
Tøjsalget blev i efteråret udvidet, så der både kan købes t-shirts og sweatshirts, nu med det
originale DCH logo, i stedet for det gamle CCH logo. Det var der 10 medlemmer der benyttede
sig af, og købte klubtøj med det nye logo.
Vi håber naturligvis, at når holdtræning og klubhuset ikke længere er omfattet af corona
restriktioner, og vi igen kan mødes til hygge, samvær og kloge ord, at der så kan komme lidt
mere gang i tøjsalget.

Driftudvalget: Kennet & Niels

Året 2020 har været et på alle punkter specielt år for alle og selvfølgelig også for os i
Driftsudvalget. Dette har haft både gode og dårlige følger.
For os betyder det at vejen ikke har været så belastet og det har ikke krævet så mange
ærgrelser og bekymringer som normalt. Det tyder også på at kommunen lægger lidt flere
kræfter i vejen end de har gjort førhen, de har været over den et par gange i løbet af året,
hvilket er dejligt.
Græsklipper teamet har haft en normal sæson og der har ikke været de store bekymringer på
det punkt heller. Tusinde tak for jeres uvurderlige hjælp henover sæsonen – i gør en kæmpe
forskel og vi håber i vil give et nap med næste år også.
Jønne og Thomas har befriet flagstangen hvilket har givet mere plads og hvis ugens klipper
kommer godt ud i hjørnerne håber vi at det kan holde den fri i fremtiden.

Der er på nuværende tidspunkt lavet aftale med en instruktør til Faglig dag d. 6. februar, det
lykkes desværre ikke da restriktionerne er forlænget til 28. Februar, så jeg må forsøge at lave
en ny aftale.
Dog-parkour holdet er blevet nedlagt, da Pernille stoppede som instruktør op til
sommerferien.
Efter sommerferien er der som noget nyt startet et Rally begynderhold samt et D-hold –
sidstnævnte, i stedet for det gamle samarbejdshold, som nu har fået ny struktur.
Instruktørerne har knoklet på at få alt til at lykkes på trods af restriktioner og karantæner i
forbindelse med corona i både første og sidste del af året. OG VI KLAPPER LIGE OS SELV PÅ
SKULDRENE FOR VI HAR SGI GJORT DET SUPER GODT og kan jeg vist roligt sige… ser frem
til velfortjent juleferie.
Heidi og jeg fik også afprøvet videoverdenen hvor vi under Coronanedlukningen lavede nogle
træningsfilm og lagde op på facebook, det var både spændende og grænseoverskridende på
samme tid og hvor meget de er blevet brugt, det melder historien intet om men vi fik da en
del positive tilkendegivelser og feedback.
Her hvor året går på held, har Jønne budt ind med et nyt hold med opstart i januar:
„Hvalpe/Unghunde på vej mod konkurrence“ (DcH program, IGP, LP) – godt tiltag da vi pt. har
nogle hundeførere som har ytret at det er den vej de ønsker at gå.
Stor TAK til alle klubbens Instruktører og Figuranter som uge efter uge stiller sig til rådighed i
alt slags vejr, også de dage hvor de fleste fra holdet vælger at blive væk og desværre mange
gange uden afbud (øv) – TAK for jeres arbejdsindsats og tålmodighed.

Tøj & hundeudstyr: Winnie
Klubshoppen har haft en pænt salg i år, især liner og legetøj er der solgt rigtig meget af.
Tøjsalget blev i efteråret udvidet, så der både kan købes t-shirts og sweatshirts, nu med det
originale DCH logo, i stedet for det gamle CCH logo. Det var der 10 medlemmer der benyttede
sig af, og købte klubtøj med det nye logo.
Vi håber naturligvis, at når holdtræning og klubhuset ikke længere er omfattet af corona
restriktioner, og vi igen kan mødes til hygge, samvær og kloge ord, at der så kan komme lidt
mere gang i tøjsalget.

Driftudvalget: Kennet & Niels

Året 2020 har været et på alle punkter specielt år for alle og selvfølgelig også for os i
Driftsudvalget. Dette har haft både gode og dårlige følger.
For os betyder det at vejen ikke har været så belastet og det har ikke krævet så mange
ærgrelser og bekymringer som normalt. Det tyder også på at kommunen lægger lidt flere
kræfter i vejen end de har gjort førhen, de har været over den et par gange i løbet af året,
hvilket er dejligt.
Græsklipper teamet har haft en normal sæson og der har ikke været de store bekymringer på
det punkt heller. Tusinde tak for jeres uvurderlige hjælp henover sæsonen – i gør en kæmpe
forskel og vi håber i vil give et nap med næste år også.
Jønne og Thomas har befriet flagstangen hvilket har givet mere plads og hvis ugens klipper
kommer godt ud i hjørnerne håber vi at det kan holde den fri i fremtiden.

I det hele taget går i to og gør mange gode gerninger og reparationer i og for foreningen –
stor tak for indsatsen.
Fliserne ved klubhuset er lidt løse da der har været skadedyr under dem. Niels har ageret lidt
brolægger men de bliver gået efter så vi ikke får nogle uheld med hverken dyr alle
mennesker.
Kennet har sørget for at opslagstavlen på terrassen har fået nyt plexiglas monteret, så den
kan nu bruges til informationer.
Arbejdsdagen blev ikke til noget i år men vi håber på bedring i 2021 så vi kan få
hængepartierne bragt i orden.
Det forventes at der vil blive en del graven og kørsel med store maskiner på banerne i
forbindelse med spildevands separeringen i fremtiden, vi håber at det bliver reetableret
fornuftigt igen. Et af vores medlemmer har fået at vide af en kommunalarbejder at de kommer
til at grave vejen op – Kommunen har desværre ikke informeret os (håber det sker) men vi
skal være forberedte på at vi i en periode kommer til at holde på Halvej.

Web: Nanna

Vi er overgået til Klubmodul og er så småt ved at komme på plads der, jeg mangler bare lidt
flere timer i døgnet. Selve appén fungerer ikke helt optimalt, der er en del børnesygdomme og
specielt efter sidste opdatering, klubmodul har dog lovet at det bliver bedre men det kann
godt være nogle af jer skal afinstallere APP’en og installere den igen… Overordnet er folk gode
til at bruge APP‘en, hvilket letter arbejdet for alle. Så mangler vi bare at ALLE henter den og
husker at melde fra når de ikke kommer til træning.
Bestyrelsen ønsker at udtrykke en stor tak til alle i frivillige som tager en tørn når vi kalder, I
ER GULD OG MEGET VÆRDSATTE…
Bestyrelsen ønsker ligeledes at takke de instruktører m.fl. der tog ekstra over i foråret og fik
holdene og klubben til at fungere, da Corona ramte os – det var super godt gået.
Vi er usikkre på at vores årlige bowlingtur „for alle os som trækker det store læs“ bliver til
noget, det bliver jo i hvert fald ikke til februar som det plejer at være, så vi må se hvad tiden
bringer, men noget må vi finde på….
I kraft af min formandsrolle vil jeg også komme med en løftet pegefinger om at vi skal
huske at DcH Christiansfeld er en rummelig forening hvor der er og skal være plads til os alle,
både i dybden og i bredden. Vi vil ikke alle det samme og vi skal huske at forskellighed
udvikler samt at vi når længst med dialog, det at tale direkte til og med personen og ikke om
personen er noget jeg vil opfordre os alle til at øve os i at blive bedre til. 😊 Når det så er
sagt, så har jeg en stærk følelse af at vi alle gerne vil hinanden og sammenholdet.. og det er
jo den bedste forudsætning for at nå i mål.
Personligt savner jeg specielt 2 mennesker her i aften, nemlig Henning og Jonna. Henning er
jo meget syg som de af jer der kender ham godt er bekendt med, alligevel har jeg fået besked
på at hilse jer alle og sige at de savner klubben og samværet.
Jeg synes også det er mærkeligt at stå her uden at kunne se hverken Thomas, Yvonne eller
Henny (de plejer at være fast inventar) – de har alle meldt afbud og dem ser vi da gudskelov i
dagligdagen i klubben.

Jeg vil slutte med et par borgerlige ord til den bestyrelse som jeg står i spidsen for, (i hvert
fald et år endnu)… Jytte, Heidi, Mia, Kennet, Niels og Winnie – vi tager vores kampe og vi har
vores uenigheder men… for pokker hvor er det dejligt at opleve at i tager ansvar for jeres
respektive udvalg og får ting til at ske, det kalder jeg ansvarlighed og demokrati - Af hjertet
tak for det.
For bestyrelsen/Nanna.

