
     Referat af generalforsamling d. 18. januar 2022 – DCH Viborg: 
 

Afbud fra: Formand; Steffen Frank Christensen og Kasserer; Linda Henriksen 

 

1.  Valg af dirigent – Per Kirkemann 

   

2. Formandens beretning – (vedhæftet som bilag) 

 

- Beretningen aflægges af Jens Albrechtsen pga. formand Steffen Frank Christensens 

fravær. 

- Hundeførere der har deltaget i DM, plejer at blive nævnt i beretningen. (Navne 

afklares). 

- Spørgsmål til aftalens løbetid (er det 10 år?) 

 

Beretningen er enstemmigt vedtaget 

 

3. Regnskabsaflæggelse – Gennemgang 

 

- Regnskabet gennemgås af Jens Albrechtsen pga. kassererens fravær. 

- Spørgsmål til hvorvidt lodsejerne skulle have gave? 

 

Regnskabet er underskrevet af bestyrelse og revisorer.  

Regnskabet er enstemmigt godkendt. 

 

4. Fastsættelse af kontingent og kursusgebyr uændrede beløb 

 

5. Indkomne forslag – ingen indkomne 

 

6. Valg af formand – forslag: Jens Albrechtsen 

Jens Albrechtsen er hermed valgt 

 

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Lise Lotte Svenningsen ønsker genvalg 

 

Følgende er valgt på generalforsamlingen: Finn Hjortlund og Marianne Bøgesvang 

Hansen er valgt for 2 år, Ellen Rasmussen er valgt for et år 

 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

På valg er:  

Elisabeth Westergaard  

Finn Hjortlund – er valgt ind i bestyrelsen 

 

Følgende er valgt på generalforsamlingen: Lise Bruun og Joan Aarup 

 

 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: 

På valg er: 

Susanne Døssing 

Michael Rode Jensen 



Suppleant: Ina Poulsen 

 

De modtager alle 3 genvalg 

 

10. Evt. 

- Det bliver sværere at finde arealer til at træne søg o.l. på. Sidder nogen i Friluftsrådet? 

- Hjemmesiden: Kunne det fremgå, hvor man må gå spor? 

- Status på træningsholdene; Hvordan ser fremtiden ud? Er der plads til nye medlemmer 

på holdene? 

- Mulighed for at få jævnet pladsen ud? 

 

Bestyrelsens svar: 

Jens svarer kort ud fra, at der ikke er taget stilling til fremtiden. Men der nævnes, at det evt. kan 

være en udenfor bestyrelsen, der gerne vil f.eks. have kontakten til Friluftsrådet, være ansvarlige 

for opdateringen af, hvor der må bruges arealer til spor og anden træning.  

Det loves – på den nye bestyrelses vegne – at emnerne drøftes, så der tages stilling og meldes ud til 

medlemmerne i klubben. 

Der opfordres til at tage kontakt til kontaktpersonerne, hvis man ønsker plads på et hold; 

Lydighed/Konkurrence: Jens 

Rally, Tricks og hvalpe- og kursushold: Lise Lotte Svenningsen 

Agility: Michael Neiiendam 

 

Det pointeres, at vi i klubben er udfordrede på, at vi mangler trænere, hvilket betyder, at det kan 

være svært at få plads på hold. Hvalpehold er med tilmelding, når holdet lægges op på 

hjemmesiden. 

 

- Generalforsamlingen nævner problemstillingen i, at der kan være manglende 

muligheder for at få plads på hold efter endt hvalpeholdstræning. 

- Appel til at bestyrelsen er opmærksomme på at rekruttere og fastholde trænere. 

- Drøftelse om hvorvidt der er afleveret julegave til lodsejerne i 2021? 

- Der spørges til, hvorfor der er modtaget beskeder ang. At se bort fra kontingentbetaling 

via Klubmodul. 

 

Bestyrelsens svar: 

Der afklares snarest, hvorvidt Sanne vil fortsætte som kontaktperson i forhold til lodsejerne. 

Jens forklarer om udfordringerne omhandlende Klubmoduls anvendelse, når vi nu har fravalgt 

muligheden for Kontingentbetaling. Jens er fortsat i løbende kontakt med Klubmodul og DCH. 

 

 

- Generalforsamlingen stiller spørgsmål til, om det ved hjælp af det nye lys, vil kunne 

træne om aftenen året rundt? Det nævnes, at det måske kan imødekomme at nogen vil 

have bedre mulighed for at varetage trænerfunktion om aftenen – fremfor i weekenden. 

- Der spørges til, om man forpligter sig til et år af gangen, hvis man melder sig som 

træner.  

 

Bestyrelsens svar: 



- Bestyrelsen håber, at det vil være muligt at afvikle træning på pladsen om aftenen hele 

året. Dog er der usikkerhed på, hvorvidt der kan opstå udfordring med skygger i 

forbindelse med agility. 

- Der er lydhørhed for at man tilbyder sin hjælp, hvis man har mod på at etablere kursus 

el. længerevarende hold.  

 

 


