
Referat fra
Ordinær Generalforsamling i DcH Kaløvig
Mandag, den 23.01.2017 – kl. 19.30

i Hornslet Hallen

Punkt: Emne:

1. Valg af dirigent.
Formand Finn Kisling-Møller bød velkommen og gjorde opmærksom på, at der var flere fremmødte der var i kontingentrestance, 
og derfor ikke havde tale og stemmeret på generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslog Jill H. Rasmussen som dirigent, og hun blev valgt med akklamation.
Hun takkede for valget, konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen havde været rettidig, og gav herefter ordet tilbage 
til formanden.
44 fremmødt, heraf 36 stemmeberettigede. Referat: Hans-Henrik Tungelund

2. Formandens beretning.
”For et år siden blev jeg valgt til formand i klubben, bare fordi ingen andre ville prøve posten. Det har været rigtig spændende. 
Jeg har nok ikke været så synlig som jeg burde. De gange jeg har været her til forskellige arrangementer, har jeg typisk gemt 
mig bag et fotografi apparat. Det er min intension at lave lidt om på det i år.
2016 har været et godt år for klubben. Vi har haft næsten samme antal medlemmer som i 2015.
Klubben har, for at synliggøre sig noget mere, deltaget i markedsdage i Hornslet, hvor der blev delt flyer og godbidder ud, samt i 
Todbjerg, hvor Rally viste noget af hvad man kan gøre med en hund.
Klubben har fortsat med at tilbyde en meget varieret træning, jeg syntes at især klikker træningen er blevet udvidet. 
Der har i årets løb været afholdt kurser. Fri ved fod med Jill samt Williams Spor kursus.
Vi har haft 3 hvalpehold, samt startet et klikker hold.
Det seneste år har det været småt med medlemmer på IPO holdet og de aktive medlemmer, der træner IPO, træner udenfor 
klubben. Derfor har vi besluttet at lukke IPO holdet indtil videre. Det giver os også bedre mulighed for at tilbyde andre hold at 
træne om mandagen.
Bestyrelsen har stoppet for passivt medlemskab, og indført en hundelufterordning, som giver tidligere medlemmer af klubben en 
mulighed for at bevare tilknytning til klubben.
Den 2. juli havde vi arbejdsdag, hvor cirka 25 medlemmer svedte bravt, for at få sat skik på såvel klubhus som området. Mange 
tak til alle de implicerede.
Agility har afholdt DGI konkurrence, det var en dag med godt vejr, glade mennesker og hunde.
Uddannelse har heller ikke været forbigået. Vi har haft 8 trænere på Viborg kurset. Der har også været afholdt klikker kursus, 
med en ekstern instruktør, for 10 trænere. Kurset strakte sig fra maj til oktober over 10 søndage.
Bjarne og Kim har besluttet at holde som trænere efter mange år. Jeg vil gerne takke dem for det store arbejde de har lagt i 
klubben. Til gengæld er træner staben blevet udvidet med Trine, Inge, Charlotte og Helle. Vi forventer da de vil bliver lige så 
mange årtier som Kim og Bjarne.
Det ser ud som et medlem fra Kaløvig skal have en Kredspokal hvert år. I 2016 var det Jill’s tur. Hun fik pokalen i SPH klassen. 
Men hun stoppede ikke der, det er også blevet til Danmarksmester i DKK IPO SPH. Om det så er Jill eller Bodil der har den 
bedste næse, ved jeg ikke, med det har giver dem adgang til VM 2017.
Klubfesten i år, blev afholdt i Kjeld Evers residens. Det var en rigtig god aften. Stor tak til Kjeld for han lagde lokaler til og stor 
tak til de, der mødte op og gjorde det til en fantastisk aften.
Vi havde en rigtig god juleafslutning. Agility og Rally havde, som vanlig, tilrettelagt mange spændende opgaver for såvel hund som 
fører.
I marts deltog jeg i DcHs Landsmøde. Mødet var præget af Landsforeningens dårlige økonomi. De forudså en ’konkurs’ i 2018. 
Landsforeningen foreslog kontingent forhøjelse eller inddragelse af initiativfonden. Vi landede på at initiativfonden, midlertidig, 
skulle stoppe med at udlåne penge til lokalforeningerne, så Landsforeningen kunne bruge af pengene, og så senere betale tilbage, 
når økonomien tillader det. Som jeg har hørt i oktober, har Landsforeningen endnu ikke ’lånt’ af Initiativfonden men klaret 
skærene ved at stramme kraftigt op på udvalgenes budgetter. Men så længe der er lukket for udlån i Initiativfonden har vi ikke 
mulighed for at låne til vores klubhus/hal projekt. 
Om vores klubhus byggeri. Regionen har foretaget nogle forurenings undersøgelser, ved hjælp af boringer, på pladsen. Resultatet 
ser ud til ikke at blokere for et byggeri.  
Som tidligere nævnt har det for mig at være spændende at være formand det forløbne år. Jeg føler mig egentlig lidt 
privilegeret. At møde så mange engagerede mennesker, der ligger så meget godt arbejde i klubben. Jeg vil meget gerne sige stor 
tak til alle dem, der har været med til at bære klubben frem i 2016 - Både trænere, bestyrelse og frivillige i forskellige poster.”

Der var ingen spørgsmål til formandens beretning, der herefter blev godkendt med akklamation.

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.
Mette gennemgik kort regnskabet. Præsenterede de samlede indtægter og udgifter, og det samlede resultat, der ligger lige over 
det budgetterede.
Mette fortalte derudover, at der efter regnskabets afslutning og revision, er indkommet yderligere indtægter i form af 
kommunale tilskud til hhv. lokaler og lederuddannelse. Det bidrager yderligere til det pæne resultat, men kommer til at indgå i 
regnskabet for 2017, da hun ikke havde turde postere det under tilgodehavender.
Spotkurserne i løbet af 2016 har givet gode indtægter til klubben, så hvis nogle har ideer til nye kurser så kom endelig med dem.
Budgettet for 2017 er lagt tæt op ad årets regnskab.
Der blev fra salen spurgt til antallet af medlemmer i 2016, og der har været 128.



Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation.

4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr.
Bestyrelsens indstilling til kontingent og træningsgebyr for 2017/2018 fremlagt.
Kontingent og træningsgebyr godkendt af forsamlingen med akklamation.

5. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

6. Valg af kasserer (ulige år).
Da Mette ikke genopstillede i år, skulle der findes en ny kasserer. Der var ingen der umiddelbart meldte sig. Stig M. Carlsen 
gjorde opmærksom på at det ikke var en ”ny” Mette der skulle vælges. Hendes meget store arbejdsindsats i klubben skulle ikke 
overtages af én person, så kassererposten ville være en ”ren” kassererpost. Herefter var der en der meldte sit kandidatur, men 
da vedkommende var i kontingentrestance, var hun ikke valgbar. Herefter meldte Bjarne Pless sig på banen, og da der ikke var 
yderligere kandidater, blev han valgt med akklamation.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år).
Stig Møller Carlsen og Johnny Hune Pedersen (ikke tilstede) var begge på valg og genopstillede også begge. Trods opfordringer 
fra Stig om at der måske burde vælges en kvinde til bestyrelsen, og at det ville betyde at der også fortsat sad hele 2 fra agility, 
var der ingen modkandidater, og de blev begge genvalgt med akklamation.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Nicolai Petersen genopstillede, men var ikke tilstede. Kim Nielsen genopstillede ikke.
Lasse Bomberg og Birte Boe stillede op til posterne.
Der blev spurgt til om Nicolai er medlem af foreningen. Ja, han er aktiv i Konkurrenceudvalget.
Da Nicolai ikke træner i klubben pt. valgte forsamlingen Lasse (1. supp.) og Birte (2. supp.) med akklamation.

9. Valg af 2 revisorer.
Jan H. Madsen genopstillede, Lone Jacobsen gjorde ikke.
Mette ville gerne stille op, men var i tvivl om det korrekte i det som tidligere kasserer. Der var ingen indvendinger fra salen, og 
Jan og Mette blev herefter valgt med akklamation.

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

11. Beretning af de af bestyrelsen nedsatte udvalg.
    

Trænings og Aktivitetsudvalg

Birte Boe,
Anita B. Jensen, nyvalgt
Kjeld Evers, nyvalgt
Sara De Wolff Olsen, nyvalgt

Beretning fra trænings- og aktivitetsudvalget sæson 2016
Først og fremmest tusind tak til alle de frivillige som har været en uvurderlig hjælp til vores aktiviteter i 
2016.
Der har været 4 trænermøder (22/2, 30/5, 29/8, 24/11) og et enkelt officielt trænings- og 
aktivitetsudvalgsmøde. 
Der har været 5 hvalpehold + 2 klikkerhvalpehold. 
Derudover spotkurser ved William (spor) og Jill (fri ved fod) og klikker. 
D-test d. 9/6 og 29/9 (med mange fine deltagelser og rigtig mange der rykkede op til c-holdene).
Tak til initiativet til legetøjsaften, Charlotte og Inge. 
Der har været 9 trænere i gang med et klikkerforløb på i alt 10 x. Derudover var der 8 trænere med på 
Viborg Kurset.  
Tak til agility og rally for endnu engang at lave en fantastisk hyggelig juleafslutning, med såvel udklædte 
deltagere som hunde. 
Sidst, men ikke mindst… tusind tak til alle trænerne som sørger for den daglige kontakt. 

Joan og Morten genopstillede ikke, Anita, Kjeld og Sara  meldte sig til udvalget og blev valgt.
De nyvalgte opfordrede til at udvalget fik sit gamle navn TP-udvalget tilbage.

Agility-Rallyudvalg

Trænere:
Jan H. Madsen (R), Formand
Birgitte Pedersen
Mette H. Sørensen
Johnny H. Pedersen
Stig Møller Carlsen

Brugere:  
Lise Andreasen (R), 
Elsebeth Mikkelsen (R), nyvalgt

I Jan H. Madsens fravær, læste Stig M. Carlsen beretningen op:

Årsberetning for 2016 - Agility/Rally udvalg
I løbet af året har der været et varierende antal deltagere i vores træningsdage, men antallet af
aktive er på et fint niveau for nuværende, med det antal trænere der er på både rally og agility. 2
trænere på hver gren.
I løbet af året er arbejdet med at vedligeholde agility redskaberne skredet frem.
I 2016 blev Dgi stævnet afholdt uden deltagelse af rally, da vi ikke lige fik det indarbejdet i
samarbejdet fra rally siden, der var et pænt antal frivillige hjælpere så stævnet forløb ganske godt,
der var desværre ikke helt det forventede antal deltagere, men stævnet endte med et pænt overskud.
Vi har 2 trænere på pause, og når de melder sig klar igen, vil alt køre lidt nemmere.
Da Line Øvlisen har valgt at holde pause fra hundetræning, er der blevet en ledig plads i udvalget på
rallysiden, og vi foreslår Anja Nielsen til den post.
På Agility siden har Else Iversen besluttet at udgå af udvalget. Der mangler en kandidat ved
beretningens klargørelse
Med venlig Hilsen
Agility/Rally udvalget.
Jan Madsen

Herefter blev Elsebeth Mikkelsen valgt til udvalget.



Konkurrenceudvalg

William H. Nielsen,
Nicolai Pedersen,
Hans Mikkelsen, nyvalgt

William H. Nielsen aflagde beretning.
Han fortalte om afviklingen af årets klubmesterskab, hvor han havde oplevet, at dommeren havde taget rigtig
godt imod de nye hunde i C-klassen, og givet dem gode råd og vejledning.
Han takkede desuden alle hjælperne på dagen.
Han foreslog at der blev indvalgt et medlem i udvalget til erstatning for Kim Nielsen, der er stoppet.

Hans Mikkelsen meldte sig og blev valgt.

Brugshundeudvalg

Jill H. Rasmussen, nyvalgt
William H. Nielsen, nyvalgt

Bestyrelsen foreslog at der igen blev oprettet et brugshundeudvalg. Jill blev bedt om at redegøre for
formålet, da det måske kunne lyde mærkeligt, når IPO-holdet netop er blevet nedlagt.
Brugshundeudvalget skal indtil videre have til formål at afholde prøver, det være sig brugshundeudtagelser i
både IPO og SPH, og også færdselsprøver. Det vil der fortsat være brug for, og også folk til at arrangere.

Jill H. Rasmussen og William H. Nielsen blev valgt til udvalget.

Klubhusudvalg

Dorte Jørgensen,
Lene Skamriis, nyvalgt

Da opgaven med at stå for indkøb til klubhuset, dvs. øl vand, kaffe etc. skal til at være en selvstændig
funktion i klubben, foreslog bestyrelsen at der oprettes et egentligt klubhusudvalg.
Dorte Jørgensen har indtil nu stået for rengøring og vask, men der er brug for yderligere i hvert fald et
medlem.

Dorte ville gerne fortsætte, og Lene Skamriis blev valgt som nyt medlem.

Byggeudvalg

Hans Mikkelsen,
Mette Adamsen,
Bjarne Christensen,

Udvalget har tidligere heddet klubhusudvalg, men bestyrelsen foreslog navneforandring til byggeudvalg.
Mette redegjorde for årets aktiviteter omkring Regionens kortlægning af forureningen på vores grund.
Den har heldigvis vist sig ikke at få betydning for et fremtidigt byggeri, og heldigt at vi slap for den udgift til
undersøgelse i fbm. opnåelse af en byggetilladelse. Mette fortalte også om de ændrede planer for klubhuset,
og ønsket om at få en hal med integreret klubhus.

Mette, Hans og Bjarne fortsætter i udvalget.

12. Valg til de af bestyrelsen nedsatte udvalg.

Se under punkt 11.

13. Evt.
”Hvad går hundelufterordningen ud på? ”
Stig: ”Det kan læses i sin fulde ordlyd på hjemmesiden under Hundelufter”. Stig gennemgik herefter kort baggrunden for at 
afskaffe ordningen med passive medlemmer, og læste op fra de nye regler om at være hundelufter: En mulighed for at støtte og 
bevare en tilknytning til klubben, til at komme og lufte sin hund på området, men ikke deltage i nogen form for organiseret 
træning, og ikke være til gene for andre der træner på hold.
Der blev yderligere spurgt til, om man har fortrinsret som aktivt medlem der træner selv, i forhold til en hundelufter?
”Ja, det har man”.
Det blev foreslået at hundelufterne står i Holdlistemappen, og det vil de komme til.

”Der mangler lys i en af masterne.” Der vil blive set på det. Hvem kravler op??
Der blev spurgt til de master der ligger på P-pladsen. Det er 4 master vi har fået leveret kvit og frit, som skal sættes op i fbm. 
nyt klubhus. Til masterne er der allerede indkøbt nye LED-lamper sidste år til en god pris. Klubben har kun 10 A at gøre godt med,
så den samlede strømbelastning skal nøje tilpasses.

”Hvorfor skal trænerne betale for at få en af de nye nøgler? ”
Det er et depositum der bliver betalt tilbage.
”Hvorfor kan man ikke bare betale, hvis man mister sin nøgle? ”
Mette foreslog at tage snakken på næste trænermøde.

Der blev fra salen spurgt til formålet med at bygge en hal, og udtrykt modstand mod at bruge så mange penge på det.
Det ville kunne gøres meget billigere med nogle enkle pavillioner.
Der blev også udtrykt bekymring for støjniveauet i en sådan hal, f.eks. i forhold til nye hvalpe.
Bestyrelsen fremførte at det er meget efterspurgt med en hal, at det vil kunne give lejeindtægter til klubben, og at det er
vigtigt at vi ikke står stille i udviklingen. Der er endnu ikke lagt faste planer, og udgiften skal selvfølge afspejle klubbens økonomi
og finansielle muligheder/DcH's initiativfond. Fonde og sponsorer blev nævnt.

Herefter blev generalforsamlingen afsluttet med de sædvanlige 3 x Hurra og 3 x VOV!


