
Referat fra ordinær generalforsamling i Dch Kaløvig
Mandag, d. 2022.01.24 – kl. 19:00

Deltagere 18 medlemmer og 4 bestyrelsesmedlemmer

Mødested: Hornslethallen

Referent: Susanne Hansen

Punkt: Emne:

1. Valg af dirigent.
Jill blev valgt til dirigent, og hun konstaterede efterfølgende, at indkaldelsen var korrekt. 

2.
Formandens beretning DcH Kaløvig 2021

Ja, også 2021 blev påvirket af Corona situationen, og vi kunne først lukke op for træningen i 
starten af marts måned. Men der stod alle så også klar til at komme igang. Fantastisk!

Der skal herfra lyde en kæmpe stor tak til alle der har ydet en indsats for DcH Kaløvig i det 
forgangne år. Først og fremmest til vores instruktører, der udover de faste hold og spot hold, også
har kørt et rekord stort antal hvalpe igennem. Der har været pres på og I har gjort det helt 
forrygende. Tusind tak. En enkelt af vores instruktører Anita er desværre stoppet, og Jill, Jan og 
Jens er i løbet af året gået på pause. Jeg håber og vil glæde mig til, at vi ser jer igen. Til gengæld 
har vi 3 nye aspiranter under uddannelse, Nanna, Laika og Mikkel. Vi glæder os til at byde jer 
velkommen i trænergruppen, når I bliver færdige.

Som altid er vores bane blevet klippet og vedligeholdt af pladsfolkene Bjarne og Johnny. Vi slås lige
nu med muldvarpe, og Johnny har en plan om at gasse dem ud her først på året 2022. Klubhuset er 
altid pænt og ryddeligt, med blomster på bordene og håndklæder og viskestykker vasket takket 
være Dorte. Tusind tak.

Så er der alle jer i udvalgene. Tak for at I får tingene til at ske. Særligt TA-udvalget for at få 
Intro holdene op at køre og for at have udarbejdet en ny holdstruktur. Og Lone og Mette for at få 
tilmeldingen på Klubmodul til at fungere. Det har været et kæmpe arbejde. Ellers vil jeg overlade 
ordet til de enkelte udvalg, når vi kommer dertil i dagsordenen.

Så vil jeg gerne takke resten af bestyrelsen for året der er gået, og især Mette for at få 
koordineret regnskabet med klubmodul. Vi har fået den nye hjemmeside op at køre, været rundt 
med is på alle holdene for at få en snak, holdt koordineringsmøder med flere af udvalgene og 1000 
andre ting. Vi må takke FB for at det som oftest kører hurtigt og effektivt :-). Vi siger desværre 
farvel til Susanne i bestyrelsen, en stor tak til hende for indsatsen.

I juni fik vi gennemført vores generalforsamling og vi fik bl.a. indskrevet i vedtægterne at hverken
bestyrelse eller medlemmer hæfter økonomisk for klubben. Det fører mig over til halplanerne som 
har været gået lidt i stå pga. banken, men også os selv. Lige nu står vi med et tilbud på godt 
850.000 kr. for en hal på 20x45 m. uden bund og EL. Det er en stigning på 150.000 kr. fra det 
første tilbud, og det skyldes især stigende priser på stål. Det har fået os til at rette blikket mod 
en mindre løsning på f.eks. 15x21 m. til 286.000 kr. Det er jo en helt anden pris, og måske en 
løsning der senere kan udbygges.

Vi fik i 2021 gennemført en arbejdsdag med rigtig god tilslutning, hvor vi kom rundt i alle hjørnerne
og fik sat skik på det. Vi kunne ligeledes holde vores klubfest med den største tilslutning i flere år.
Mange tak for det.

Så vil jeg gerne ind på en problemstilling der tilsyneladende er i klubben. Det drejer sig om 
holdningerne til hvordan andre træner deres hunde i hhv. klikker og den alm. lydighedsafdeling. Det
sker at Klikker afd. omtales som et sted hvor man intet må sige til sin hund, og da slet ikke nej, og 



omvendt så omtales nogle hold i lydigheds afd. som et sted hvor hundene bare får et par på kassen,
hvis de ikke gør som der bliver sagt. Jeg ser det ikke som reelt, men som nogle uhensigtsmæssige 
talemåder, og det er ikke godt for klubben. Vi er her for det samme. Der er forskellige veje til 
målene, og jeg tænker at alle kan lære noget af hinanden. Lad os gå den vej.

Tak for 2021, og så vil jeg ønske jer instruktører et stort held og lykke med jeres hold i år og jer 
alle med jeres hunde. Jeg måtte jo sige farvel til min hund i august, så jeg må se til fra sidelinjen.

Hans-Henrik Tungelund
Formand DcH Kaløvig

Britt forespurgte, om den mindre hal også var med stålskelet, og HH svarede, at det var den.
William spurgte om prisen var med bund, og HH svarede, at det var den ikke.
Jens spurgte om teltpløkkerne gik langt ned med tanke på membranen, og HH svarede, at det 
vidste vi ikke pt., men det skulle selvfølgelig undersøges

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.
Der har været et overskud på kr. 70.370,-
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
Jill spurgte til udgifter til strøm til næste år, og om beløbet til strøm i budgettet skulle sættes op.
Mette svarede, at man kan fastholde udgiften til el til næste år, da man har udskiftet samtlige 
pærer til LED, og derved kan holde udgiften nede.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr.

Bestyrelsen fastholdte kontingentet for 2022 på Kr. 1350 

Bestyrelsen ønskede generalforsamlingens godkendelse til at hæve kontingentet for 2023 med Kr. 
100, i alt Kr. 1450, hvis nødvendigt. Der var ikke et aktuelt behov, men bestyrelsen ville gerne have 
muligheden.

Nanna foreslog, at stigningen skulle være betinget af, at der kom udgifter til hal eller lignende. 
Mette svarede, at det ville være dejligt at kunne have muligheden for at bruge penge til uforudse-
te udgifter uden at skulle vente på en godkendelse til en generalforsamling.

HH mente det samme.
Britt synes det var helt ok, at bestyrelsen har mulighed for at hæve kontingentet. Birgitte var 
enig. 
Forslaget blev godkendt af forsamlingen.

5. Indkomne forslag. 
Der var ikke indkommet nogle forslag. 

6. Valg af formand
Hans Henrik Tungelund modtog genvalg og han blev genvalgt med applaus

7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (lige år).

Susanne Hansen, modtog ikke genvalg.

Der kunne ikke findes et nyt bestyrelsesmedlem i forsamlingen, og der bliver således indkaldt til en
ekstraordineret generalforsamling med henblik på at få valgt en ny person ind i bestyrelsen.

Charlotte forespurgte, om det var en ide at lave en arbejdsbeskrivelse omkring hvilke arbejdsopga-
ver, der er i bestyrelsen, således at der måske var nogle, som var interesseret i opgaven. 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
1. suppleant: Jens Nielsen, modtog genvalg
2. suppleant: Jill Rasmussen, modtog genvalg.

Begge blev valgt med applaus



9. Valg af 2 revisorer.

William Nielsen, modtog genvalg.

Nanna Kretzschmar modtog genvalg. 

Begge blev valgt med applaus

10. Valg af 1 revisorsuppleant
Inge Møller, modtog genvalg.

Inge Møller blev valgt med applaus

11.

Trænings- og 
aktivitetsudvalget:
Finn H. Nielsen
Mette Adamsen
Charlotte Rasmussen
Conny Nielsen
Mikkel Kronborg Rasmussen

Klikkerudvalget:
Charlotte Rasmussen
Mette Adamsen
Inge Møller
Birthe Boe
Lone F. Rasmussen

Beretninger af de af bestyrelsen nedsatte udvalg

Beretning fra TA, perioden 2020-2021

Der har været mange møder vedr. omstrukturering.

Der er blevet besluttet, at der skal være en mentorordning for aspiran-
terne.

Vi har afholdt introforløb, med deltagelse af 11 HF og 12 hunde

Vi havde planlagt og forberedt forskellige arrangementer for trænere, 
samt HF med familie (men pga. Corona kunne det ikke afholdes)

Antal hvalpehold som er startet i 2021: 6 hold er i gang, 3 hold starter ef-
ter sommerferien

Vi har 3 føl: alle er godkendte og tilmeldt træneruddannelse

De faste, traditionelle arrangementer, har desværre været aflyst p.g.a 
Corona

Årsberetning fra klikkerudvalget vedr. året 2021

Selvom året 2021 startede med en nedlukning til marts, kom vi godt i gang
med året. Godt fyldt op på vores klikkerhold.

Vi har været 7 klikkertræner i 2021.
Vi har haft ca. 35 klikkerhunde igennem på vores basis hold, lydighed for 
sjov og konkurrencehold.
Vi har haft ca. 60 hvalpe igennem på 7 hvalpehold med klikkertræner.
Vi har desværre ikke afholdt nogle spothold i året, da Corona stadig 
drillede
Vi var heldige, at for lavet et forløb med klikker instruktør udefra. Så i 
foråret havde vi 3 gange træning med Eva Ulsø, og 3 gange med Jan 
Østergaard. Og efteråret 2021 lavede vi 4 gange træning med Jan 
Østergaard, hvor vi selv betalte. Så vi har fået meget nyt input til vores 
hundefører, men også til vores egne hunde.



Konkurrenceudvalget:
Birthe Boe
Inge Møller
Helle Andersen
Bettina Madsen
Nanna Kretzschmar

Da vores hvalpehold først kom i gang til marts, var hvalpene færdig i maj, 
og det var svært at finde nye hold til dem inden sommerferien. Så der 
lavede vi et lille hvalpefortsætter hold til sommerferien på 4 gange.
I 2020 var året hvor vi lagde byggesten til Intro testen, som blev afholdt 
i maj og nov 2021 med stor deltagelse fra vores klikkerhold. 
Vi fik også gang i Rally igen i efteråret 2021. Og med næsten fyldt hold i 
2022. Der er stadig pladser, så hold dig ikke tilbage.
Vi er jo godt i gang med 2022 – men har I ideer til spothold eller andet I 
gerne vil have på programmet. Skal I ikke holde jer tilbage. Vi har alt 
optaget på vores klikkerhold i øjeblikket, hvilket er super dejligt
Som formand for klikkerudvalget – vil jeg gerne sige stor tak til 
klikkertrænerne for deres dejlige humør, gode ideer, gode samarbejde og 
hjælpsomhed. 
På vegne af klikkerudvalget

Mette Adamsen

KU-beretning 2021

I april blev der afholdt C- konkurrence i klubben, det var en skøn dag med 
en masse flot hundearbejde. Der var planlagt en b konkurrence samme 
dag, men tilslutningen var desværre så lav, at den blev aflyst. 

I efteråret blev der afholdt klubmesterskab i C-B og A klassen, det var 
en skøn dag, med højt humør og en masse rigtig flot hundearbejde. I 
forbindelse med klubmesterskabet bad KU om medlemmernes evaluering, 
der var generelt ros til arrangementet, en enkelt ønskede arrangementet 
afholdt en hverdagsaften. Dette er drøftet i udvalget, men grundet 
solnedgangs- og arbejdstider og folks almene kalender, blev beslutningen 
at KU finder, at der generelt vil være størst deltagelse ved weekend 
arrangementer. 

Der er planlagt et landsstævne, i C og B klassen, den 2. april 2022, hvor vi 
håber på stor tilslutning. 

Birthe og Inge har ønsket ikke at genopstille til KU, og vi vil benytte 
lejligheden til, at takke dem for deres arbejde i KU.  

Nelli og Hans Henrik har givet KU tilsagn om, at de gerne vil påtage sig 
arbejdet i KU, såfremt generalforsamlingen finder dem egnede. 

Venlig Hilsen 
KU

Mette foreslog, at der kunne laves en aften med ”kom og prøv en 
konkurrence” for medlemmer.
Michael synes at det skulle være en rigtig konkurrence,
Birgitte synes, at man i stedet skulle tage HF’erne i hånden og følge dem 
med ud i konkurrencer.



Agilityudvalget:
Birgitte Pedersen
Connie Svith Nielsen
Nanna Kretzschmar
Christina Binau Simonsen
Johnny Hune Pedersen

Klubhusudvalget:
Mette Adamsen
Dorte Jørgensen

Byggeudvalget
Mette Adamsen
Bjarne Christensen
Johnny H. Pedersen

Brugshundeudvalget
Jill. H. Rasmussen
William Nielsen

Der er i efteråret blevet dannet et udvalg.
I år har der hen over året været 2 Agilityhold, som vi selvfølgelig er glade
for. Der for uden glæder vi os til at Nanna bliver færdig som træner i 
november 2022, så der kan komme en træner mere. 
Johnny skylder vi en stor tak for at holde arealet og forhindringerne. 
Agilityudvalget har fået dannet et udvalg, og vi har talt om tunneller, og vi
har talt om hvad foråret muligvis kan byde på af fyraften-konkurrence 
for sjov.

Udvalget havde intet at berette.

Udvalget havde intet at berette.

Der har været afholdt sporkonkurrencer sammen med 
klubmesterskaberne i efteråret med succes, og der var ønske om, at det 
forsætter fremover.

Nelli spurgte, hvorfor der ikke var oprettet et lydigheds-udvalg, således 
der ikke var forskel ift. de andre udvalg. HH svarede, at som det var nu, 
ligger lydighedsafdelingen ind under TU, men at bestyrelsen var parate til 
at se på hele udvalgs-strukturen.
Laika spurgte, om der blev oprettet et Nose-Work udvalg, når hun blev 
færdig med sin overbygning. Mette svarede, at det ville man se på til den 
tid.

12. Valg til de af bestyrelsen nedsatte udvalg:

Træningsudvalget  :
Lise Dall tiltrådte udvalget.
Finn Hedegaard Nielsen trådte ud af udvalget.
Charlotte blev genvalg.

Aktivitetsudvalg
Finn Hedegaard Nielsen tiltrådte udvalget
Karin Hebsgaard tiltrådte udvalget. 

Klikkerudvalget
Charlotte trådte ud af udvalget
Mette Adamsen trådte ud af udvalget
Britt tiltrådte udvalget

KU:
Inge møller trådte ud af udvalget
Birthe Boe trådte ud af udvalget



Hans Henrik Tungelund tiltrådte udvalget
Nelli Andersen tiltrådte udvalget

Agility: 
Medlemmer af udvalget forsatte som hidtil.

Klubhusudvalg:
Medlemmer af udvalget forsatte som hidtil.

Byggeudvalg:
Medlemmer af udvalget forsatte som hidtil.

Brugshundeudvalg:
Medlemmer af udvalget forsatte som hidtil.

Udvalgene efter valget:

Træningsudvalget:

Charlotte Rasmussen 
Conny Nielsen
Mikkel Kronborg Rasmussen
Lise Dall

Aktivitetsudvalget:
Finn Hedegaard Nielsen
Karin Hebsgaard

Konkurrenceudvalget:
Helle Andersen
Nanna Kretzschmar
Bettina Madsen
Hans Henrik Tungelund
Nelli Andersen

Agility
Birgitte Nielsen
Connie Svith Nielsen
Nanna Kretzschmar
Christina Binau Simonsen
Johnny Hune Simonsen

Klubhusudvalg:
Mette Adamsen
Dorte Jørgensen

Byggeudvalg:
Mette Adamsen
Johnny Hune Pedersen
Bjarne Christensen



Klikkerudvalget:
Inge Møller
Birthe Boe
Britt Mørch
Lone Rasmussen

Brugshundeudvalget:
Jill H. Rasmussen
William Nielsen

13. EVT
Træ-arbejdsgruppen havde set på, om det bagerste areal på træningspladsen kunne laves til run-
deringsområde med hjælp fra kommunen, men der var desværre ingen hjælp at hente fra kommu-
nen.
Arbejdsgruppen arbejdede nu videre på forskellige løsninger.
Inge nævnte, at der gerne må komme flere medlemmer til Rallyholdet – men at der skulle kunne 
sættes krav til nye medlemmer omkring niveau. Måske skulle nogle medlemmer omkring Intro-hol-
det, inden man kunne starte på Rallyholdet.
John eftersøgte hjælp til hundeførerne, vedr. hvilke hold man skulle melde sig på før trænings-
start - Birgitte synes, at det burde være trænere, som skulle hjælpe medlemmerne.
HH fortalte, at bestyrelsen fik mange henvendelser fra folk som ikke vil på hold, men gerne ville 
selvtræne i klubben -der blev ytret mange meninger om dette emne:
Charlotte synes ikke at man umiddelbart skulle tillade dette.
William mente, at der skal være en, der var ansvarlig for vedkommende.
John mente, vi skulle værne om vores medlemmer og vores arealer.
Nanna mente, at sådanne medlemmer kun måtte bruge arealerne, når der var andre hold på 
banerne.
Veronika mente ikke, at der var nogen problemer med, at der var medlemmer uden holdtilknytning, 
og at der ikke var nogen grund til at tage problemerne på forhånd.
HH foreslog, at der skulle være en træner eller andre, der kunne stå inde for disse medlemmer.
Mette gjorde opmærksom på, at det ville give bestyrelsen et stort arbejde med at skulle holde 
styr på medlemmer, som selvtrænede.
Flere af de tilstedeværende tilsluttede sig til HH’s foreslag.
John havde et forslag om, at der skulle gøres opmærksom på, at kæden skulle på når sidste mand 
forlod banerne.
Birgitte foreslog, at trænere gjorde medlemmerne opmærksom på det.
Aftenen sluttede med, at HH sagde tak for i aften og, der blev udbragt 3 hurra og 3 vov for Dch. 
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