
Referat fra
Ordinær Generalforsamling i DcH Kaløvig
Mandag, den 22.01.2018 – kl. 19.30

i Hornslet Hallen

Punkt: Emne:

1. Valg af dirigent.
Formand Finn Kisling-Møller startede med at byde alle velkommen og takkede for fremmødet. Han foreslog derefter, på
bestyrelsens vegne, Jill H. Rasmussen som dirigent. Der var ingen yderligere kandidater og hun blev valgt med akklamation.
Hun takkede for valget, konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen havde været rettidig (d. 15.12.2017), og gav 
herefter ordet tilbage til formanden.
43 fremmødt, heraf 42 stemmeberettigede. Referat: Hans-Henrik Tungelund

2. Formandens beretning.
”2017 har været et godt år for klubben. Vi sluttede året med 122 medlemmer, cirka det samme som i 2016.
Klubben tilbyder en stor palette af hundetræning, lydig, rally, agility og klikker. Et Pre-Agility hold er der også blevet oprettet, et
rigtigt godt initiativ. Især klikker afdelingen er vokset i løbet af året med nye hold også hvalpe samt spot kurser. Trænerne på 
klikker holdene har været meget kreative og visionære i år og fundet på et alternativ til helårsbetaling.  Ser vi bort fra klikker 
holdene, har der, i det foregående år, været rigtig mange hvalpehold og det har bidraget godt til klubbens økonomi.  Desværre er 
der, i år, endnu ikke planlagt nye hvalpehold. Det håber jeg kommer, for det er med til at få nye medlemmer ind i klubben og 
derved også sikre vi kan overleve som en alsidig hundeklub. 
I 2017 har der været nogle hundeførere ude i konkurrence. På Facebook er der initiativ til, at flere medlemmer går sammen til 
konkurrencer, for at støtte hinanden. Det syntes jeg er en rigtig god ide. Af konkurrence-resultater bør nævnes, at HH fik en 
flot 5. plads i E klassen med 10 årige Chica til DM i Horsens, Jill blev nummer 2 til DKK’s DM i IPO SPH, som vanlig godt gået 
Bodil.  
Jeg var desværre forhindret i at deltage i klubfesten, den 28. oktober hos Kjeld Evers, så jeg kan derfor ikke fortælle nogle 
spændende detaljer. Men som jeg har hørt var det som sædvanligt en rigtig god fest. En stor tak til Kjeld for igen at levere 
lokalerne. 
Jeg var desværre også forhindret i at deltage til juleafslutningen, skal jeg dømme ud fra Facebook, var det en veltilrettet, sjov 
juleafslutning, hvor mange medlemmer var mødt op.
Det ser ud til at Paracord er blevet den helt store trend. Det, syntes jeg, er en god måde, ud over produktet, at mødes på tværs 
af holdene.

Vi havde en rigtig god arbejdsdag den 17. juni, hvor rigtig mange medlemmer var mødt op og svedte bravt, det var en sjov og god 
dag. Mange tak, til de fremmødte, for det.

Vi har 6 træner aspiranter i øjeblikket. Heraf er de 4 gået i gang med uddannelsen.  På Viborg kurset lagde vi, næsten som vanlig, 
beslag på 8 pladser.
I 1992 trænede jeg også i Kaløvig, Dengang gik talen også om et nyt klubhus. Det flotte moderne klubhus, som kom ud af det, er 
nu ved at være helt nedslidt. Og lige som dengang skal det nu være endnu bedre. Klubhus med egen hal, hvad mere kan man ønske 
sig. Byggeudvalget har gjort et stort arbejde for at finde det helt rigtige til os. Nu har de fundet hallen, der bliver leveret, som 
samlesæt, i løbet af nogle måneder.  Det bliver rigtig spændende. 
For Landsforeningen har 2017 været ret turbulent. Økonomien har været meget presset og der skulle hele to landsmøder til for 
at finde en ny landsformand. Den nye landsformand blev Annette Lunau. Annette er medlem i DcH Herfølge. Økonomien er der 
kommet bedre styr på, blandt andet ved nedskæringer i de forskellige udvalg. Der gøres et stort arbejde for at modernisere 
vedtægterne.  Hvor meget det vil påvirke lokalforeningerne er det for tidligt at sige noget om.
Klubben råder over en stor skare trænere, der alle har lagt et kæmpe stort arbejde i klubben. Derudover er der frivillige, som på 
forskellig vis, i klubhus og banen gør et stort arbejde for at det hele fungerer og er i orden. Det vil jeg meget gerne sige tak for.
Som der står i indkaldelsen til generalforsamlingen, ønsker jeg at stoppe som formand. Årsagen er, at jeg i sensommeren bliver 
70, og derfor syntes det er på tide at stoppe på arbejdsmarkedet. Det sker ved årsskiftet 18/19. Derefter vil Sanne og jeg til at 
foretage os mange spændende ting, blandt andet camping, medens vi har psyken og fysikken til det. Det vil ikke harmonere med 
også at afsætte tid til at være formand i klubben.
Til sidst vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse for et godt sammenarbejde i 2017. Det er altid en fornøjelse at holde 
bestyrelsesmøder.”

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

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.
Regnskabet blev delt ud, og Bjarne P. gennemgik hovedtallene. Der har især været en god indtjening på hvalpeholdene.
Det skulle bemærkes at det kommunale tilskud for 2016 indgår i regnskabet for 2017 pga. en forsinkelse sidste år.
Indkøbet at den nye brugte hal indgår i regnskabet for 2017. Det får regnskabet til at se noget anderledes ud, men resultatet må
siges at være meget tilfredsstillende.
Medlemstallet startede i 2017 med 88 og sluttede på 127. Der er en mindre uoverensstemmelse ift. Landsforeningens opgørelse, 
men det skyldes opgørelsesmetoden. Klubben har 31 gratister og 25 mangler at betale kontingent d.d.

Stig opmuntrede forsamlingen til at give en stor applaus til dem der havde haft hvalpehold i 2017.
Nellie spurgte til hvorfor halbyggeriet er ført ind i det løbende regnskab. Når det bliver udgiftsført på den måde, er det sværere
at se driftsøkonomien, og der indgår heller ikke nogen afskrivning på den måde.
Bjarne konstaterede at der ikke pt. er oprettet en separat regnskab for byggeriet af hal og klubhus.



Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation.

Herefter gennemgik Bjarne budgettet, selvom det ikke er en del af dagsordenen. Der var ingen spørgsmål til det.

4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr.
Bestyrelsens indstilling til kontingent og træningsgebyr for 2018/2019 fremlagt.

Der blev spurgt til hvorfor bestyrelsen ønsker denne mulighed for at hæve kontingentet for 2019 med Kr. 100.
Jill svarede at forslaget har været fremsat hvert år, i en del år nu, for at give bestyrelsen frihed til at hæve kontingentet, uden 
først at skulle have det godkendt af generalforsamlingen og så måtte vente et år med at effektuere det. HH tilføjede at det er 
første gang i år, at bestyrelsen har benyttet sig af muligheden og hævet kontingentet, pga. stigninger i kontingentet til kredsen 
og landsforeningen.
Der blev også spurgt til nødvendigheden af behovet for en stigning, klubbens gode økonomi taget i betragtning. Mette svarede at 
klubben nu i en længere årrække bevidst har sparet op til nyt klubhus. Det blev også tilføjet at det kunne være en mulighed at 
hæve prisen på hvalpeholdene i stedet for, folk er almindeligvis villige til at betale meget for at gå til hvalpetræning.

Kontingent og træningsgebyr herefter godkendt af forsamlingen med akklamation.

5. Indkomne forslag.
Der var indkommet ét forslag til generalforsamlingen.
Finn læste forslaget fra Hans op:

”Et forslag til en tilføjelse til paragraf 9 : Betingelse for indtrædelse i bestyrelse eller de nedsatte udvalg er at være aktiv 
træner eller hundefører i foreningen og haft medlemskab af foreningen i minimum 6 mdr.”

Hans satte også selv lidt ord på. Han kunne godt tænke sig at de folk der sidder på poster i klubben, også kommer i klubben.
Der blev spurgt til hvad der står i vedtægterne. Finn læste §9 op omkring bestyrelsen.
Det blev tilkendegivet at vi jo selv vælger dem der sidder på posterne. Samt at det ville kunne spænde ben for os selv, hvis nu et 
tidligere medlem, eller helt nyt aktiv for klubben, ikke ville kunne vælges af den grund.
Kjeld påpegede at det kunne være med til at beskytte kassererposten mod en helt ny i klubben, der kunne løbe med hele kassen.
Der opstod under debatten lidt usikkerhed om hvordan posterne i udvalgene formelt bliver besat, og forslagets betydning for 
dette, så der blev sat 5 minutter af til lidt ”summen” og gennemgang af vedtægterne.
Vedtægterne siger at bestyrelsen nedsætter udvalgene, generalforsamlingen vælger udvalgsmedlemmerne, og udvalgene 
konstituerer sig selv med formand. Der er kutyme for at udvalgene selv ”finder ud af det”, selv foreslår nye medlemmer, og 
anbefaler bestyrelsen, hvor mange medlemmer der er behov for i de enkelte udvalg.
Finn trak linierne op og konkluderede at forslaget godt kunne sættes ind i §9.
Forslaget blev sat til afstemning i den fremsatte form. Der var ingen der ønskede skriftelig afstemning, så afstemningen blev 
foretaget ved håndsoprækning. For forslaget: 19. Imod forslaget: 15. Da ændringer af vedtægterne kræver 2/3 af de mødte 
stemmeberettigede medlemmers stemmer (2/3 af 42 = 28), faldt forslaget.

6. Valg af Formand (lige år).
Da Finn ikke genopstillede, skulle der findes en ny formand.
Mette foreslog Hans til ny formand. Da han på dette tidspunkt kort var fraværende fra mødet, blev det foreslået at han blev 
valgt med akklamation, når han kom tilbage :-). Stillet over for forslaget, mente Hans at han hellere måtte tage posten, når han nu
havde været lidt efter bestyrelsen i det forgangne år.
Hans blev herefter valgt med akklamation.

7. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer (lige år).
Der skulle også vælges et nyt menigt medlem til bestyrelsen, da Hans-Henrik, der har fungeret som sekretær, heller ikke 
genopstillede. Kassereren (Bjarne P.) udtrykte ønske om at der kom en kvinde ind i den så mandsdominerede bestyrelse, og gerne 
en fra klikkerudvalget, da det er en styrke for klubben, at alle afdelinger er repræsenteret.
Der blev derefter snakket lidt frem og tilbage i klikkergruppen, Susanne Hansen blev nævnt, hun accepterede forslaget og blev 
herefter valgt med akklamation.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Lasse Bomberg er indtrådt i bestyrelsen, og genopstillede derfor ikke.
Birte Boe genopstillede, og blev valgt til 1. suppleant med akklamation.
Mette Adamsen spurgte om der var noget til hinder for at hun stillede op, da hun jo er revisor i klubben.
Det var der ingen der havde indvendinger imod, så hun blev herefter valgt til 2. suppleant med akklamation.

9. Valg af 2 revisorer.
Jan H. Madsen havde meddelt at han genopstillede. Han var ikke til stede, men blev valgt med akklamation.
Mette genopstillede, og blev valgt med akklamation.

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

Her brød Finn ind, inden beretningerne fra udvalgene, for at takke de afgående medlemmer af bestyrelsen.
Stor tak til Hans-Henrik for det arbejde han har lagt i klubben, og stor tak til Stig, trods mobning ?, ligeledes for hans indsats i 
klubben og bestyrelsen. Herefter tog Johnny ordet, og takkede Finn for at have taget formandsposten i 2 år. De modtog alle 3 et 
gavekort på Kr. 500.



11. Beretning af de af bestyrelsen nedsatte udvalg.
    

Trænings og Aktivitetsudvalg

Anita B. Jensen
Kjeld Evers, genvalgt
Sara De Wolff Olsen
Mette B. Callesen
Finn Hedegaard Nielsen, nyvalgt
Susanne Vissing, nyvalgt

Beretning fra trænings- og aktivitetsudvalget sæson 2017

Medlemmer : Kjeld, Anita, Sara, Mette som er kommet ind i udvalget d. 1/8 og Birthe
Kjeld : Holdlister og møde indkaldelser
Anita : Tilmeldingerne med lidt hjælp fra Birthe
Sara : Referat
Birthe : D-test og kontakt og koordinering af aspiranter.
Aktiviteter

• Nose work introduktion i foråret med 8 HF
• Træner arrangementer 2 gange uden held da der var for lidt tilmeldte
• 6 hvalpehold
• 4 Aspiranter er startet på træneruddannelsen i september - Jens, Lasse, Britt og Lone
• Derudover har vi 3 føl - Mette, Lærke og Mette.
• 4 trænermøder - de 3 af møderne startede med spisning og det har været rigtig hyggeligt.
• 4 TA møder
• 2 D-test med fine præmier fra Balou
• Juleafslutning med godt fremmøde og med god hjælp fra Mette, Charlotte og Dannie og rigtig flotte 

præmier fra Johnny.

Kjeld var på valg og modtog genvalg. Birthe var på valg og modtog ikke genvalg. Kjeld genvalgt med akklamation, 
og udvalget foreslog derefter Susanne Vissing som nyt medlem, og hun blev ligeledes valgt med akklamation.
Udvalget ville gerne have yderligere et medlem til de mange opgaver i udvalget, og foreslog selv Finn H. Nielsen. 
Var det ok med bestyrelsen? Bestyrelsen skulle lige tænke lidt, og snakken gik omkring den indtjening klubben 
mister, når medlemmer sidder på poster i klubben. Ofte har det ingen betydning, da mange i forvejen er 
fritaget for kontingent som trænere eller andre poster. Bestyrelsen godkendte forslaget, og Finn H. Nielsen 
blev valgt med akklamation.

Agility-Rallyudvalg

Trænere:
Birgitte Pedersen
Trine Sartou, nyvalgt
Johnny H. Pedersen
Helle Andersen (R), nyvalgt

Brugere:  
Elsebeth Mikkelsen (R)

Stig M. Carlsen med Agility/Rally udvalgets årsberetning:

Formanden - Jan - er skiftet til lydighedstræner, og det er måske derfor der ikke har været afholdt møder i 
udvalget.
Derfor er dette nærmere trænernes årsberetning.

I årets løb har Trine og Birgitte været trænere for agility. Johnny har vikarieret i en periode da Birgitte var 
syg, og Stig har også vikarieret en enkelt gang.

Trine: Hermed min korte årsberetning.

Der er ved årsskiftet 11 + 4 deltagere på holdet og 2 trænere
Vi har delt i to, præ-agility og agility.
Birgitte træner agility-holdet om torsdagen, og Trine træner præ-agility om mandagen.
Begynder/præ agility fungerer godt.
Vi startede holdet tilbage i april, med et hold helt unge hunde
Holdet har gennem året været rimeligt stabilt en enkelt er rykket videre på Birgittes hold og en enkelt har 
måtte holde pga. familie.
Vi har derfor optaget et par nye på holdet som er faldet godt i med de andre kursister.
Vi har en god stemning på holdet, hvor alle hjælper hinanden til at blive bedre handlere.
Jeg ser frem til feb. hvor enkelte fra holdet skal deltage i et stævne.
Jeg ser frem til endnu flere hyggelige timer med holdet i 2018.

Rally
Helle er træner for rally-holdet, og det har været et lidt svært at fastholde deltagerne, der er pt. 5-6 stabile 
deltagere.

Konkurrenceudvalg

William H. Nielsen,
Nicolai Pedersen,
Hans Mikkelsen
Hans-Henrik Tungelund, 
nyvalgt

William H. Nielsen aflagde beretning:

Der blev afholdt 1 klubmesterskab i efteråret som, på trods af at mange andre klubber i kredsen havde valgt
samme dato, alligevel lykkedes at skaffe dommere til.
Vi havde den største tilslutning vi har set i mange år i både C. og B . Klassen.
Hvilket nok skyldtes vi havde valgt at den var ikke gældende til evt. oprykning, idet intet ville blive noteret i 
startbogen.
Under planlægning manglede vi en del tilslutning som hjælpere, hvilket hjalp efter et lille nødråb på DcH 
Kaløvig's fb. side.
Herefter kørte alt på skinner, en god dag for dommere, hjælpere og ikke mindst alle hundeførere.

Konkurrenceudvalget ville gerne have et medlem mere. Hans-Henrik Tungelund meldte sig og blev valgt.
William, Hans og Nicolai fortsætter i udvalget.

Brugshundeudvalg

Jill H. Rasmussen
William H. Nielsen

Jill aflagde beretning:

Brugshundeudvalget har i 2017 stået for en vellykket udtagelseskonkurrence til DcH DM med 8 deltagere.
Det er planen at gentage succesen igen i år d. 10.3.
I løbet af året er det kun Jill der har været konkurrence-aktiv, men hun har til gengæld gjort det rigtig flot.
Der er stadig et ønske om at få IPO-afdelingen op at stå igen, så det arbejdes der lige så stille på.

Jill H. Rasmussen og William H. Nielsen fortsatte i udvalget.



Klubhusudvalg

Lene Skamriis
Susanne Vissing

Lene redegjorde for, at de 2 i udvalget har delt opgaverne imellem sig, hhv. indkøb til klubhuset og rengøringen.
Det kørte stille og roligt, Susanne havde dog et stort ønske om en ny støvsuger til klubhuset. Det var egentlig 
ikke et emne for generalforsamlingen, men der blev udtrykt ualmindelig stor sympati for forslaget, og der blev 
selvfølgelig givet grønt lys for indkøbet.

Lene og Susanne fortsatte begge i udvalget.

Byggeudvalg

Hans Mikkelsen
Mette Adamsen
Bjarne Christensen

Hans præsenterede resultatet af årets arbejde i byggeudvalget, ved at vise billeder af den nyligt indkøbte hal,
samt skitser over planerne med at indrette klubhuset inde i hallen. Hallen er så stor og velegnet, at det ikke
giver mening at bygge klubhuset udenfor. Det vil dog i første omgang betyde, at der ikke kommer et overdækket
ude-område. Hallen er 70 m. lang og 21 m. bred og det svarer til  at den vil gå fra ca. 5 m. fra åen, og til lidt ind i
det nuværende klubhus!
Hallen er isoleret i både vægge og tag med lyddæmpende plader i loftet, og giver ikke indtryk af at være
hverken en kold eller rungende hal. Der følger en del ekstra vægge og vinduer og døre med. Der vil være en hel
del naturligt lysindfald. Hans viste et ca. budget for et færdigt klubhus og hal, og det lå på ca. 1.200.000 kr.
Der er flere forespørgsler inde ved kommunen, men der skulle ikke umiddelbart være noget til hinder for
planerne. Vi har papirer og beregninger på spær og tag. Hallen bliver leveret i foråret, og kommer til at optage
lidt af P-pladsen, men vi kan muligvis også bruge det flisebelagt område ind mod industrien.
Der blev stillet mange spørgsmål, bl.a. om det var muligt at lade det gamle klubhus stå i første omgang, indtil
byggeriet er færdigt. Jo, der kan jo udelades et fag. Underlag i hallen? Det bliver jord. Andre løsninger er
meget dyre. Skal vi som forening betale moms af vores indkøb til byggeriet, og hvordan skal det afskrives? Vi
betaler som forening ikke moms (af vores ydelser), og kan ikke trække moms fra vores indkøb. Hvor meget kan
vi selv lave? En stor del af arbejdet er af en sådan karakter, at det skal udføres professionelt, så dér vi selv kan
lægge noget arbejde i det, vil være i klubhuset, men nok i begrænset omfang. Der blev talt om handikaptoilet,
lys i hallen, solceller (hvilket indgik i budgettet), placeringen af klubhuset i hallen, kloakering, låsesystem,
køkken og blå overtræksposer til sko :-). Der blev givet udtryk for at det var billigt, kan det virkelig gøres for
det beløb? Og at det er spændende og helt fantastisk. Stor applaus til byggeudvalget.
Byggeudvalget ville meget gerne have yderligere personer til udvalget, til at arbejde med finansieringen, finde
fonde, skrive ansøgninger etc. Der var ingen der meldte sig. Der blev spurgt til om ikke andre DcH-klubber
havde erfaringer med at skaffe midler, vi kunne have glæde af. DcH Herning har bygget en ny hal, og har fået
mange sponsorer, det skal vi måske også prøve. Kunne DGI måske bruges til rådgivning? De afholder vist kurser i
den slags. Mette ville spørge en der har forstand på fondsansøgninger. DcH's Initiativfond er lukket, men der
tales om at den måske åbner igen, der vil vi kunne låne midler på fordelagtige vilkår.

Mette, Hans og Bjarne fortsætter i udvalget.

Klikkerudvalg Mette aflagde beretning:

Året 2017 fik vi rigtig gang i tingene. 
Vi har haft 9 klikkerhold, 7 spotkurser og et kursus afholdt i en anden hundeklub.
Vi har også fået flere klikkertrænere. Vi er nu 6 trænere og 2 på vej til at blive at blive det. 
Vi har valgt at køre holdene lidt anderledes end resten af klubben, dvs. at vores klikkerhold kørte af 10 gange 
og en enkelt periode på 16 gange i året 2017.

Vi er utrolig glade for den måde klubbens medlemmer, bestyrelse og trænere har taget imod vores måde at gøre
tingene på. Dejligt at være i en klub, som gerne vil rumme alle. 
Vi har også kunnet tilbyde træning til klubkammerater fra andre DCH's klubber, hvilket har været spændende 
og skønt at vi kan hjælpe hinanden.

Klikkerafdelingen ser frem til et meget spændende år 2018. Hvor vi som noget nyt kan tilbyde konkurrencehold 
for klikker. Næsten alle vores pladser på klikkerholdene er solgt for 1. halvår 2018, så vi er gået igang med 
planlægning af 2. halvår 2018.

Tusind tak til klubben for at tage så godt imod vores ideer.

Klikkerudvalget er i opstartsfasen, og vil først være klar til valg af medlemmer i 2019.
Men pt. er det Charlotte, Mette, Susanne, Inge, Birte og Lene der står for det.



12. Valg til de af bestyrelsen nedsatte udvalg.

Se under punkt 11.

13. Evt.
Mette og Charlotte præsenterede resultatet af deres brugerundersøgelse fra sidste år. Den er forelagt trænerne og 
bestyrelsen.
Der har været en stor interesse for undersøgelsen, og Mette og Charlotte takkede mange gange for alle de gule sedler med 
ønsker, forslag og gode ideer, der fandt vej til opslagstavlen. Det var alt fra ønsker omkring faciliteterne,  til træning på tværs 
af holdene,  Nose-work, hunde-parkour, foredrag og ønsker om arealer til spor og eftersøgning og meget andet. Der var især 
ønsker om det sociale, at træne og mødes på nye måder i klubben. En del af ønskerne er allerede sat i værk, især inden for 
klikkertræningen.
Der lød også en opfordring til bare at tage initiativer og komme med yderligere forslag.
Hele undersøgelsen bliver lagt på hjemmesiden.

Kassereren gjorde opmærksom på at vi har fået Mobilepay (76202) i klubben, der er et opslag omkring det i klubben.

Herefter takkede Finn for en god generalforsamlingen, og det hele blev afsluttet med de sædvanlige 3 x Hurra og 3 x VOV!


