
 

 

 

 

 

 

Referat fra Generalforsamling 2021 
 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Keld Sørensen, som blev valgt med applaus. 

 

2. Formandens beretning 2021 

Da dette år startede, levede vi stadig i en Corona tid og Nytårsturen som markerer vores start på året blev 

aflyst. I skrivende stund stiger smitten igen rundt omkring men forhåbentlig kan vi navigere igennem det 

uden de store problemer rent hold og træningsmæssigt.  

Vi kørte med små hold og begrænsninger et stykke tid ind i 2021 og DcH`s Landsmøde blev igen aflyst. 

vores kursushold kom dog i gang igen og de andre hold kom tilbage til normalen. 

Vedrørende vores skovtræning og konkurrencer så sker der jo desværre det, at det er vedtaget at 

Fussingø skal laves til indhegnet NNP med udsætning af store græssere. Vi er allerede begrænset 

betydeligt i vores adgang til arealer i Fussingø, og umiddelbart ser det ikke bedre ud i fremtiden. Vores 

tildelte arealer skal deles med mange andre brugere af skoven. Vi har sendt høringssvar ind, om det 

kommer til at have en betydning, tror jeg desværre ikke. 

I foråret afprøvede vi et nyt koncept – fællestræningsdag på tværs af hold og det var en succes selvom vi 

sagtens kunne have været flere. Der var desværre ikke tilslutning til den 2. planlagte fællestræningsdag. 

Men mon ikke at konceptet skal prøves igen måske med et lidt andet format. 

Trods at alt stadig var præget af Corona begrænsninger ind i 2021 så havde vi hundeførere udtaget til DM 

i Nordisk spor og rundering – og i år blev det ikke aflyst. Stort tillykke til Michael Thygesen og Dixi med 1. 

pladsen i Nordisk Spor og til Anette Pejstrup og Mae med 2. pladsen i Nordisk Spor. Derudover deltog 

Susanne Hvid og Dinjo som sluttede på en 8 plads. Norge som var vært for NOM i år valgte desværre at 

aflyse.  

Landet åbnede op igen og der kom gang i hundesporten igen. Vi har selv afholdt 2 skyddkonkurrencer og 

en udtagelseskonkurrence i Skydd – Tillykke til Hanne Schmidt og Aggie som vandt og blev udtaget til 

landsholdet. 

Jens har afholdt --- brugsprøvekonkurrencer med i alt 4 prøver, og vi afholdt Store Nordisk Spor og 

Rundering i August som vi plejer, eneste forskel var at vi havde lejet Vester Velling Ifs klubhus i stedet for 

klubhuset på Ålum stadion som ikke længere er tilgængeligt. Disse konkurrencer har gjort at vi trods alt 

har fået lidt penge i kassen her i 2021. 

Økonomien er således ok, som vores kasserer vil fortælle mere om senere. Vi har søgt fonde om et par 

projekter her i 2021 men har desværre fået afslag. Det får os ikke ned med nakken, vi forsøger noget 

andet.  

I år har vi haft hundeførere ude i konkurrencer. Hele 7 c-hundeførere, 6 B-hundeførere og 5 A-

hundeførere har været ude i DcH programmet. Vi har ca. haft 5 hundeførere ude i det Nordiske program. 

Udtaget til DcH DM C-klassen Agnete Fuglsang med Alpha B-klassen Annette Pejstrup med Mae A-klassen 

Inge-lise Bøgelund med Ayo. Nina og Hera og Jens og Mø i Sph spor.Vi har 3 Kredspokalvindere, Michael 
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Thygesen i Nordisk Spor, Inge-Lise Bøgelund i A-klassen og Hanne Schmidt i Skydd 

Vi har afholdt klubkonkurrencer i C, B og A i oktober. Samme koncept som sidste år – Alice har grebet fat i 

træner/hold og spurgt dem om de vil være med til at arrangerer og hjælpe til.  

Vi fik en klubfest i år, vi kunne dog ønske at flere mødte op. Vores generalforsamling er tilbage i 

november så det er som plejer. Nu har vi snart juleferie rent træningsmæssigt i december og indtil videre 

er der ikke varslet begrænsninger for foreningssporten. Vi satser på at Nytårsturen kan afholdes som vi er 

vant til. 

Her til sidst en tak til alle jer som har involveret jer i klubben. Stor tak til trænerne. Tak til jer som har 

involveret jer i at arrangere konkurrencer og en stor tak til alle som stiller op og hjælper med til at afholde 

disse konkurrencer. I den forbindelse også en stor tak til lodsejerne som udlåner sporarealer til os. Og 

sidst men ikke mindst tak til bestyrelsen for deres arbejde. 

 

Formandens beretning godkendt. 

 

3. Regnskabet – Asbjørn gennemgik regnskabet, dette blev godkendt. 

 

4. Budget – Asbjørn gennemgik bestyrelsens forslag, som bla. Var uændret kontingent inkl. Forlængelse af 

indkrævelse af 200 kr. ekstra øremærket ”projekt Klubhus” 

 

5. Indkomne forslag 

Der var ingen forslag 

 

6. Valg af Kasserer – Asbjørn blev genvalgt 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlem – Jens blev genvalgt 

 

8. Valg af suppleanter – Genvalg til Jane og Karina 

 

9. Udvalg – Der er stadig ingen kandidater til konkurrenceudvalget 

Trænerudvalget – modtog genvalg (Alice og Karsten) 

Festudvalget – modtog genvalg (Karen Margrethe, Kirsten og Helle) 

 

10. Revisorer – Kirsten og Karen Margrethe blev valgt 

 

11. Revisorsuppleant – Kent blev valgt 

 

12. Eventuelt 

 

1. Ingen tilføjelser til dagsordenen. 

 

2. Brigitta har været til Landsmøde – der var ændringer i vedtægterne, pga. af ansættelse af kasserer. 

Derudover var der snak om betalte trænere i DCH eller ej. 

 



3. Arbejdsdag den 11. juni kl. 13.00 

Brigitta laver en begivenhed på FB 

Vi afslutter med en pølse på grillen 

Emner til arbejdsdag besluttes til næste bestyrelsesmøde 

 

4. Der skal forelægge udvidet ansvarsforsikring på de hunde der er på hold i Skydd og i IGP. 

For de hundefører der rundere i skoven – bør den enkelte hundeføre undersøge hvordan man er dækket 

via sin ansvarsforsikring – hvis uheld er ude. 

 

5. nej 

 

6. punkt til kommende arbejdsdag – rengøring af området foran klubhuset under halvtaget. 

 


