
Referat fra
Ordinær Generalforsamling i DcH Kaløvig
Mandag, den 18.01.2016 – kl. 19.30

i Hornslet Hallen

Punkt: Emne:

1. Valg af dirigent.
Formand Hans Mikkelsen bød velkommen, og foreslog Morten Nielsen som dirigent, og han blev valgt med akklamation.
Han takkede for valget, og gav herefter ordet til formanden.
37 fremmødt, heraf 32 stemmeberettigede, 4 passive medlemmer og 1 gæst.            Referat: Hans-Henrik Tungelund

2. Formandens beretning.
”Det har fra formandens side været et meget roligt år, hvor jeg ikke har været så synlig i klubben som ellers pga. privat 
husbyggeri.
Derfor har klubben dog ikke lagt stille...
Vi har desværre oplevet en medlemsnedgang, men det er et generelt problem i langt de fleste DcH klubber. Så kan man jo lave en 
masse analyser på hvorfor det sker, for det tyder ikke på at der kommer et mindre antal hunde… En af de væsentlige grunde 
kunne være at der er kommet mange tilbud fra diverse private hundetrænere eller er tiden måske bare løbet fra DcH..? Det er 
ikke godt at vide..
Jeg tror at det er meget vigtigt at tilbyde varieret træning, hvilket jeg synes at vi gør i DcH Kaløvig.
Der har i årets løb været afholdt sporkursus, klikkerkusus og fordrag med narko hundefører ved politiet.
For at det kan lade sig gøre at tilbyde disse kurser, skal der bruges frivillige der vil yde en indsats for klubben, og dem er der 
heldigvis mange af i vores klub. Det er det frivillige arbejde der driver DcH Kaløvig.. Derfor vil jeg gerne takke dem der er med 
til at gøre klubben til et fantastisk sted at komme og træne hund.
Der var en lidt sølle tilmelding til vores klubfest efter klubmesterskabet i efteråret, det synes jeg personligt er lidt mærkeligt, 
når der tænkes på den super fest foregående år..
Så har vi i årets løb fået nye naboer på crossbanen. Der er Syddjurs Hardball Forening flyttet ind. Det skabte lidt næsten panik 
stemning da de satte de lovpligtige gule skilte op hvor der står skydebane.. Men de skyder/leger kun om søndagen fra kl ca 11-17 
og jeg tror ikke at det komme til at give de store problemer.
Så har der også været ubudende gæster i vores materialeskur og i klubhuset hvor der blev stjålet lidt forskellige effekter.
Jeg har valgt ikke at genopstille som formand til generalforsamlingen pga. jeg gerne det kommende år vil kæmpe for at vores 
klubhus bliver opført. Lige nu ligger bolden ved kommunen, da vi venter på at de vil lave en undersøgelse af vores grund pga. det er
en gammel losseplads.
Så vil jeg til slut gerne takke den øvrige bestyrelse for et meget positivt sammenarbejde, det har været en fornøjelse at sidde 
som formand.”

Der blev fra salen gjort opmærksom på at det kan komme til at tage lang tid mht. at regionen undersøger grunden.
Der blev spurgt til medlemstallet (154) og der lød en opfordring til Hans om at tage et år mere.

Formandens beretning blev herefter godkendt med akklamation.

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.
Mette gennemgik regnskabet, og konstaterede at året er kommet ud med et noget mindre resultat end sidste år. Det gælder 
både på indtægts og udgiftssiden. Det er især indtægter fra hvalpehold der mangler, men også for manglende betalinger af 
kontingent. Budgettet for 2016 tilpasset, dog afsat ekstra penge til efteruddannelse af trænerne.

Der blev spurgt til det store vandspild. Det må skyldes hærværk. Det kommer til at høre til regnskabet for 2016, men det 
beløber sig nok ikke til mere end kr. 400, så det er ikke sikkert at forsikringen skal ind over. Der vil blive installeret en 
stopsikring, så det ikke kan ske igen.

Regnskabet godkendt med akklamation.

4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr.
Bestyrelsens indstilling til kontingent og træningsgebyr for 2017 fremlagt.

Kontingent og træningsgebyr godkendt af forsamlingen.

5. Indkomne forslag.
Der var indkommet et forslag til generalforsamlingen:

• Forslag fra Linda Q. om at genindføre 2 afdelinger af klubmesterskabet (KM).

Begrundelse fra Jan: Hvis hundeførerne (HF) får flere muligheder for at stille op hjemme, kan det være de er mere tilbøjelige til
at tage ud i konkurrence.

Det blev fremført, at der i 2015 knap nok stillede HF op til den ene afd. af KM, der var flere hjælpere end HF. Vores 
kredskonkurrence blev også aflyst pga. manglende tilslutning. Interessen falder med medlemstallet. Det er trænerne der skal 
skubbe på. De kan jo afholde venskabskonkurrencer med nærliggende klubber, eller andet der ligner konkurrence.
KM i 2015 lå for tæt på efterårsferien. Hvad vil klubben, alm. træning eller konkurrence?



Det blev også fremført, at der må holdes liv i konkurrencerne ved at afholde dem alligevel. Der kan laves nogle C 
øvelseskonkurrencer på holdene. Der skal måske nye tanker til, f.eks. løbende prøver hen over året der afgør KM. Tidligere kunne 
man se i klubhuset, hvem der havde tilmeldt sig en konkurrence. Det kunne måske inspirere andre til at tilmelde sig. Der er mange 
muligheder for at komme i konkurrence, efter at næsten alle konkurrencer er blevet landsdækkende.
Konkurrenceudvalget (KU) har ingen planer om at afholde flere KM om året.
Trænings og aktivitetsudvalget (T/A) må se på, hvad der kan gøres for at øge interessen for at stille i konkurrence.

6. Valg af formand (lige år).
Da Hans ikke genopstillede, skulle der findes en ny formand. Finn Kisling-Møller meldte sig som den eneste til posten.
Han præsenterede sig herefter. Er skiftet fra DcH Hinnnerup for nylig. Har tidligere trænet i DcH Kaløvig en del år tilbage.
Er ikke uddannet træner og går ikke i konkurrence. Går på socialholdet, og lægger stor vægt på det sociale i en klub.
Finn Kisling-Møller herefter valgt af forsamlingen m. akklamation.

7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
Hans-Henrik Tungelund genopstillede og blev genvalgt m. akklamation.
Valg af et nyt bestyrelsesmedlem for et år, til erstatning for Jens Nielsen. Jan, Lasse og Stig stillede op. Jan trak sig herefter.
Lasse præsenterede sig herefter kort. Har været medlem i klubben on/off i ca. 25 år, træner på Peter Jonas' hold.
Der blev gået over til afstemning, Jill og Dorte S. valgt som stemmetællere. 32 stemmeberettigede, de to opstillede aftalte ikke 
at stemme. Stig: 14 stemmer, Lasse: 12 stemmer og 4 blanke.
Stig Møller Carlsen valgt til bestyrelsen for et år.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Hverken Nicolai Petersen eller Kim Nielsen var til stede, men genopstillede begge. De blev begge genvalgt m. akklamation.

9. Valg af 2 revisorer.
Lone Jacobsen genvalgt med akklamation.
Joan genopstillede ikke. Jan Madsen stillede op til posten og blev valgt m. akklamation.

10. Valg af 1 revisorsuppleant.
Jill H. Rasmussen genvalgt med akklamation.

11. Beretning af de af bestyrelsen nedsatte udvalg.
    

Trænings og Aktivitetsudvalg

Joan Sørensen, ikke på valg
Birte Boe, ikke på valg
Morten Nielsen, genvalgt

Aktiviteter 2015
Tak til trænere
Tusind tak til trænerne, som sørger for at vi kan skabe et godt miljø til vores hundeførere. 

Afholdt 4 trænermøder:
17. marts 2015, 21. maj 2015, 18. august 2015 og 3. november 2015

D-test
2 D-test i år. Faldende tilslutning, men vi havde ca. 15 hunde igennem. Hvorfor rigtig mange bestod, allerede i 
foråret. 

Arrangementer:
Spotkurser:

- Klikkerhold
- Sporkursus begynder i foråret 2015
- sporkursus for let øvede i efteråret 2015. 

Foredrag for alle medlemmer - Kim Wiboe - narkohundefører foredrag (juni 2015)
For trænere blev der afholdt et klikkerkursus af Else Grønkjær 30. maj 2015

Tak til rally/agility for afholdelse af juleafslutning

Fremadrettet:
Klikkerkursus d. 30. januar (fyldt op)
Fremadrettet vil vi gerne fokusere på endnu flere spotkurser, men vi vil gerne forsøge at lave mindst et 
arrangement til alle medlemmer og et videreudviklingskursus af trænerne. 

Tak
Tak til dommere til D-test, hjælpere til D-test, og alle I andre som har hjulpet med til arrangementerne i 
løbet af året. Og endnu engang tak til trænerne.

Alle fortsatte i udvalget og beretningen blev godkendt med akklamation.

Agility-Rallyudvalg

Trænere:
Jan H. Madsen (R), Formand
Birgitte Pedersen
Mette H. Sørensen
Johnny H. Pedersen
Stig Møller Carlsen
Brugere:
Else Iversen (A), 
Line Øvilsen (R), 
Lise Andreasen (R), nyvalgt

”Årsberetning 2015 fra Rally/Agility udvalget.
I årets løb har vi holdt en del møder, og fået arrangeret nogle ting i klubben.
Et af vores flagskibe Dgi-stævnet gav desværre ikke det sædvanlige overskud, da der grundet en 
planlægningsfejl ikke var Rally på programmet i vores medarrangørs stævne, men stævnet blev afholdt med en
lavere men rimelig deltagelse.
På Rally og Agility har vi fra 2016 besluttet os for flyvende optagelse for interresserede hunde og deres 
førere.
Vi har i 2015 haft en pæn deltagelse på vores rally og agility hold, men det ser her efter årsskiftet lidt 
reduceret ud.
Tak til alle hjælpere, trænere og udøvere for et godt hundeår.
Rally/Agility udvalget”
Mht. den ledige plads i udvalget som brugerrepræsentant for agility, findes en i løbet af den kommende uge.



Konkurrenceudvalg

Kim Nielsen, genvalgt
Nicolai Pedersen, genvalgt
William Nielsen, genvalgt

Kim N. skulle have aflagt beretning for Konkurrenceudvalget, men var ikke til stede pga. sygdom.
Referat derfor tilsendt:

”I foråret skulle vi have holdt en lands konkurrence, men den aflyste vi, da der var under 10 tilmeldte, og det
ville have givet for "meget" arbejde i forhold til hvad klubben havde fået ud af det.
Som noget nyt havde vi kun et klubmesterskab i 2015. Vi havde et lille for møde med Agility og Rally folkene 
om hvordan vi gjorde med tilmelding, og betaling af mad. Og hvem der gjorde hvad.
På dagen var der C-B-Rally og Agility, på banen, og det hele kørte bare. Efter frokosten var der opvisning i 
lydighed af William (ipo) og HH (lydighed) Det så rigtig godt ud, det de viste.
Det blev en rigtig god dag, med nogle gode resultater
Henrik er trådt ud af udvalget, og vi vil gerne hvis der er en ny der har lyst til at være med.”

Henrik R. stopper i udvalget, og det fortsætter m. 3 medlemmer.

Brugshundeudvalg Brugshundeudvalget var blevet kontaktet inden generalforsamlingen, men bestyrelsen har ikke hørt fra
udvalget, og de var ikke fremmødt.

Jill redegjorde for aktiviteterne i afdelingen:
”DCH-kaløvig har afholdt IPO3 og SPH2 udtagelse i 2015.
IPO3: William har deltaget i udtagelser i DCH og efterfølgende udtaget til DCH DM samt til Nordisk 
mesterskab
Jens har deltaget i udtagelser i DCH og efterfølgende udtaget til DCH DM
SPH2: Michael har deltaget i udtagelser i DCH og efterfølgende udtaget til DCH og DKK DM
Jill har deltaget i udtagelser i DCH og Schæferhundeklubben og efterfølgende udtaget til DCH, DKK og 
Schæferhundeklubbens DM.”

De fremmødte fra Brugshundeafdelingen var i tvivl mht. hvad udvalget ville. De blev af generalforsamlingen
bedt om at finde ud af hvem der skal repræsentere dem. Dorte S. melder tilbage til bestyrelsen.

12. Valg til de af bestyrelsen nedsatte udvalg.

Se under punkt 11.

13. Evt.
En kraftig opfordring fra Anita C. om at melde sig til kursus på Himmerlandsgården. Det er Kreds 3 der arrangerer, og det er i 
Bededagsferien 22-24/4. Det koster kr. 900 + kr. 750 for mad. Program på kreds 3' hjemmeside og på Facebook.

Torben L. bragte emnet om det faldende medlemstal på både lands og klubplan op, og mente i den forbindelse at det ikke hjalp at 
afskaffe ordningen med passive medlemmer i klubben. Desuden mente han at klubberne ifølge DcH's vedtægter, skal have en 
ordning for passive medlemmer.
Hans: Klubberne er ikke pålagt en sådan ordning, de må gerne tilbyde det, men de skal ikke.
Mette: DcH er i skarp konkurrence med flere og flere private udbydere af hundekurser. Måske derfor er medlemstallet faldende.
Mht. de passive medlemmer har bestyrelsen truffet beslutningen for at få rene linier. Der har været disciplinærsagerne i agility, 
og uklarhed om hvem der trænede eller ej i IPO afd. også set i lyset af at IPO afd. i sig selv giver underskud.
Det blev fremført at sådan en beslutning skal afspejle medlemmernes ønsker, og der er ca. 20 der ønsker denne ordning.
Der blev efterlyst en hundelufteordning, og den skulle ikke koste fuldt kontingent.
Som mangeårigt medlem mente Torben L. at det var surt ikke at kunne komme og lufte sin hund i klubben.
Vibe fremførte at hun også er passivt medlem i Schæferhundeklubben, og gerne må komme og træne der. Hun vil gerne bevare en
tilknytning til klubben, og komme og hjælpe til. Som modsvar blev det pointeret at hvis man vil klubben, kan man jo være fuldt 
medlem.
Det blev foreslået at fratage de passive medlemmer startbogen, der har været baggrunden for at vi har fået de passsive agility 
medlemmer. Desuden blev det fremført, at hundeførerne der har været problemer med, skulle smides ud.
Stig: Emnet har som bekendt været meget debatteret, og det har været svært at skelne mellem, hvad der skulle give lov til at 
være passivt medlem.
Kjeld: Hvordan kan man deltage i IPO-kurser i klubben som passivt medlem? Der blev svaret at deltagerne betalte selv, og 
gensvaret at klubben også gav tilskud til sådanne kurser.
Hans-Henrik sagde at bestyrelsen har set grundigt på debatten fra sidste års generalforsamling, der ikke viste nogen klar linie og
understregede at det ikke handler om at ville smide nogle ud, som det var blevet fremført, og ift. disciplinærsagerne har de 
været behandlet i overensstemmelse med DcH's regler på området.
Debatten lukket med en indstilling til bestyrelsen om at se på sagen igen.

Formanden takkede herefter Kjeld Evers for 25 års indsats som træner i klubben med en sund gave, et sæt løbetøj.

Ligeledes blev Jens Nielsen takket for sin indsats i bestyrelsen, der står et par flasker i klubben :-).

Til sidst takkede bestyrelsen Hans for sin indsats som formand i klubben, han modtog et populært gavekort til Jem & Fix!.

Herefter bad ordstyreren alle om at afslutte generalforsamlingen med 3 x Hurra og 3 x VOV!


