Referat fra generalforsamlingen 2020
Torsdag d. 23. januar 2020

Sanne byder velkommen
Punkt 1 – Valg af ordstyrer – bestyrelsen foreslår Per Kirkemann – det er vedtaget
Dagsorden
Dagsordenen er godkendt
Bestyrelsen har tilkendegivet at alle fremmødte er stemmeberettiget og valgbare
Punkt 2 – Formandens beretning
Da vi begyndte året var der 89 medlemmer – da vi holdte generalforsamlingen i 2019 mødte der 32
medlemmer op.
Flere og flere har startet træning i januar – den officielle start er i februar – folk vil gerne træne allerede i
januar da der allerede der ligger stævner/konkurrencer – vi har haft mange der har været ude i
konkurrence både på kreds- og landsplan.
Hjemme i klubben i marts måned holdt Hanne kursus – spor og begynderkursus – også erfarne med nye
hunde
DcH Viborg var også i marts værtsklub for Nosework kursus for trænere – hundeførere
I april var der et internt kursus med Jan Østergaard – fri ved fod I maj kørte KU den første konkurrence – landsdækkende rally konkurrence – der var fuldt hus – 50
deltagere
I maj var der også som sædvanligt folk afsted på Himmerlandsgården
I juni havde vi sommerafslutning med nogle hyggelige timer
I starten af august var der landsdækkende stævne i C lydighed – samt kreds konkurrence i rally
Sidst i august var der arbejdsdag i klubben – der blev knoklet og ryddet op
I september var der DM i DcH – i år var vi repræsenteret med 7 hundeførere – 3 i lydighed, 1 i rally og 3 i
agility – Lean blev danmarksmester i C lydighed – alle der var afsted fik fine placeringer – Anja i Rally, Lean,
Ian og Mia i C lydighed, Sus, Helle og Finn i agility. Der var god opbakning fra klubbens medlemmer til at
heppe.
I oktober måned var der klubmesterskab – KU havde gjort flere tiltag for at få flere med men der må gerne
komme flere med – det er stort arbejde at tilrette lægge konkurrencerne
I 2019 havde klubben også besøg af DGI – forinden havde bestyrelsen haft besøg af Tinna fra DGI – et
motivations kursus for at holde på frivillige og fremme de frivilliges arbejde – det var både for bestyrelse og
trænere

Klubben har kæmpet for at få en ny kontrakt med kommunen – det er nu officielt at vi må fortsætte med at
være her – der er lidt ting der er ændret i den nye kontrakt – men det er til vores fordel. Der er åbnet op for
nye tiltag – mulighed lys på banen m.m. – men det arbejdes der videre på.
Det giver også den nye bestyrelse mulighed for at arbejde videre på de projekter der allerede er startet op.
I 2019 har der også være udbudt både hvalpe hold og kursus hold. Hvalpe holdene er der rift om mens
kursus holdene har været lidt sværere at få fyldt op – det giver et medlemstal til slut på cirka 150
medlemmer.
Sanne siger tak til alle for at gøre 2019 til et godt år – det gælder både bestyrelse, trænere, frivillige,
lodsejere og alle andre der har givet en hånd med. Sanne ønsker den nye bestyrelse held og lykke.

Spørgsmål til beretningen:
Hanne – rettelse til sporkursus – det var ikke marts – det var i oktober, november
Lise – spørgsmål til DGI kursus – hvad handlede det om ? Det var et motivationskursus med øvelser og teori
for at fremme det frivillige arbejde
Michael – spørgsmål vedr. AGRIA kursus ? Helle og Sanne var afsted – det blev brugt på at handle om
klubmodul. Den manglende tilslutning til kursushold – kunne de evt. flyttes over til hvalpe holdene
Susanne Døssing – hun mener der står på hjemmesiden at man skal have deltaget i hvalpe hold for at gå på
kursus hold og folk tror så måske at de ikke kan træne i DcH ? Man skal bare have været enten på hvalpe
hold eller kursushold for at komme videre i systemet – altså på et videregående hold.
Jonna – spørger til medlemstallet – hun undrer sig over hvorfor det stiger i løbet af året – det skyldes nogle
kommer fra andre klubber og så tæller kursus – og hvalpe holdene også med i medlemstallet i løbet af året.
Michael svarer hertil at i DcH bliver man medlem på kalenderår.
Per nævner at han plejer at spørge til fremtiden hos formanden – dette har han lidt svært ved, da Sanne går
af som formand. Per spørger til kontrakten med kommunen – der er 12 måneders opsigelse fra begge sider
og 6 måneders varsel i forhold til ændringer i kontrakten. Sanne siger at kontrakten ligner meget den gamle
kontrakt. Kontrakten ved plantagen skal fornyes/forhandles hvert 5. år.
Per har et enkelt punkt selv: Har bestyrelsen gjort sig nogle tanker i forhold til at få flere kursushold i
klubben ? Sanne siger at hun håber at den nye bestyrelse vil kigge på hvad man kan gøre for at fremme
dette. Hun nævner at mange dyrlæger i byen også udbyder hvalpe kurser og når at få fat i ”kunderne ”
inden de når DcH.
Beretningen bliver sat til afstemning: Den er enstemmigt godkendt
Sanne vil nu dele pokaler ud:
Vi har nogle 25 års jubilarer – det drejer sig om henholdsvis Per Kirkemann og Hardy Møller og de bliver jf.
hvidbogen æresmedlemmer og får dermed betalt deres lands- og kreds kontingent fremover. Det gælder
også Michael Neiienedam – han er på ferie og var der ikke til at modtage den.

Mest vindende i agility: Helle & Lucas
Mest vindende i lydighed: Lean & Nala
Mest vindende i rally: Anja & Sami
Aktiv pokalen: Det er bestyrelsen der har indstillet denne: Den går til Hanne Bollerup – hun har knoklet for
at få sine elever til DM og det lykkedes.
Bedste fremgang: Det er trænerne der uddeler denne – den går til Lean og Nala
Årets indsats: Den går til Ole Rahbech for hans engagement for agility og for at være med til at starte præ
agility op.
Fidus pokalen: Den går til Anja & Sami – de får den for deres optræden til klubmesterskabet i en helt anden
disciplin end de plejer – nemlig agility.
Vi har også fået 2 kredsmestre – Anja blev kredsmester i rally og Helle Lærke blev kredsmester i agility for
mellem hunde.
Vi har også i 2019 fået uddannet 2 trænere – Marianne Bøgesvang og Steffen.

Punkt 3 – regnskabsfremlæggelse
Linda har denne opgave – Linda er kasserer i klubben
Hun har vist Per Kirkemann et underskrevet eksemplar – Linda har delt nogle eksemplarer ud og så er folk
meget velkomne til at komme med input og spørgsmål
Vores 10er konto – det er klubbens medlemskontingent og det vi betaler ind til kreds- og DGI
Vores 20er konto er vores konkurrence konto – det er en stor post i og med at klubben også betaler et
tilskud til DM deltagere så den giver et lille underskud
Vores 30er konto er til Vengas m.m. Udgifter til lokaler, el, vand m.m. Vi får her et godt tilskud af
kommunen.
Vores 50er konto – det er vores blad og hjemmeside konto
Konto til trænere: Vi bruger mange penge til at uddanne trænere og kursus – det er også denne post der
indeholder udgifter til træner tøj m.m.
Vores 90er konto: Det er køkken indkøb, indkøb af boldkanon, redskaber og indkøb generelt
Selve resultatet giver et overskud på ca. kr. 53.000.
Linda har lavet nogle færre konto i stedet for de mange konti der var så der er en del der er lagt sammen –
det giver et lidt mere overskueligt billede.
På budgettet for 2021 er der et overskud på ca. kr. 22.000,-.
Michael Rode roser Linda for sit flotte arbejde med regnskabet og han håber, at hun snarest får det
regnskabsprogram hun skal bruge (klubmodul).

Jens roser også Linda for sit gode arbejde.
Per Kirkemann spørger om der er nogle der har spørgsmål til Linda eller bestyrelsen vedr. regnskabet. Det
er enstemmigt vedtaget.
Punkt 4 - Fastsættelse af kontingent og kursus gebyr – bestyrelsen foreslår uændret kontingent og det er
enstemmigt vedtaget.
Punkt 5 – Indkomne forslag – Der er ikke modtaget nogle forslag
Punkt 6 – valg af formand
Jens vil gerne foreslå Ole som kandidat til formandsposten
Ole er enstemmigt valgt og Ole siger ja til posten og vil gøre sit allerbedste for at føre klubben videre i den
gode ånd
Punkt 7 – valg til bestyrelsen – der skal vælges 3 for 2 år og 1 for 1 år
Der er 4 kandidater – det er Liselotte, Lise, Ditte og Joan (Ditte og Joan er desværre syge og er ikke til stede
ved generalforsamlingen) De 4 har tilkendegivet at de ønsker at komme i bestyrelsen. Lise siger, at hun
gerne vil vælges for 1 år og så bliver Liselotte, Ditte og Joan valgt for 2 år.
Punkt 8 – valg af suppleanter – på valg er Linda Henriksen og Claus Johansen – de ønsker begge at
fortsætte
Punkt 9 – valg af revisorer – og en revisor suppleant – Michael Rode ønsker at fortsætte – Jan Pedersen er
ikke længere medlem af klubben.
Michael Rode og Susanne Døssing er valgt som revisorer og Ina er valgt som revisor suppleant. Revisorerne
er valgt for 1 år.
Punkt 10 – eventuelt
Ulrik vil gerne høre lidt om klub modul – Jens svarer at hvis man skriver DcH Viborg kommer man direkte
ind på klub modul - alt der ligger der kommer fra den gamle hjemmeside – Klub modul kan bruges til at
melde afbud til træning, melde sig på hold, konkurrencer m.m. Online betaling er ikke gået i luften endnu
for kontingent men det skulle det gerne per 2021.
Der har været mange udfordringer med klub modul – systemet kan ikke håndtere, hvis medlemmer har
flere hunde eller går på flere hold – så der er nogle begynder vanskeligheder. Jens har siddet i år og
oprettet medlemmerne manuelt. Det er meningen på sigt, at medlemmer eller nye medlemmer selv kan
oprette sig på klubmodul, vælge hold og selv betale.
Finn spørger hvem der har valgt at vi skal skifte til klub modul – det er DcH Danmark der har bestemt det.
Klub modul og beregningsprogrammet i DcH taler ikke sammen og derfor skal man p.t. både tilmelde sig på
dch-tilmeld og på klub modul.
Susanne Døssing vil gerne høre om træneren for A & B kan få en nøgle så de kan komme ind og bruge nogle
af tingene, hvis de er ude at træne og der ikke er andre i klubben
Steffen har ekstra nøgler og selvfølgelig må træneren få en nøgle.

Per takker Sanne og Helle for deres store arbejde i bestyrelsen og i klubben generelt.
Sanne siger pænt farvel og tak for bifaldet og hun ønsker os alle held og lykke i hunde verdenen
Ole siger tak til Sanne, Helle og Sus for samarbejdet i bestyrelsen – Ole har været i DcH igennem mange år –
har været i DcH Skive i mange år og han har mange visioner for klubben. Han vil arbejde videre på lys på
banen, evt. overdækket terrasse så vi kan sidde tørvejr. Bifald til Ole
Slutteligt afslutter vi på sædvanlig DcH manar – hurra og vov vov.
Tak til Per Kirkemann for at komme og være ordstyrer.

