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Dagsorden:
● Valg af dirigent o Bestyrelsen foreslår Kent Kristensen, som sagde ja tak. Generalforsamlingen er
rettidigt indkaldt.
● Formandens beretning
o Winnie startede med at sige tak for valget som formand, til trods for, at hun ikke
selv kunne være til stede på dagen. 2021 var igen et år i coronaens tegn.
Nedlukninger og restriktioner også gældende for vores træning. Vi er en klub, som
er gode til at tilpasse os, så derfor fik vi også træningen til fungere - stort tak for
det! Vi håber at 2022 bliver et år uden for meget corona. Bestyrelsen holder øje
med corona situationen, og melder ud, hvis der bliver noget nyt. Der var ikke så
meget gang i klubben andet end konkurrencen i 2021, da coronaen satte en stopper
for det. Vi mangler dog alligevel folk til diverse udvalg, som vi gerne vil opfordre folk
til at overveje, om ikke man kan tage en tørn i en af dem. Vi fik i 2021 afholdt både
rally, agility og lydighedskonkurrencer - det var dejligt! Derudover fik vi også afholdt
afslutning og med efterfølgende spisning. Der var 21 tilmeldte til spisning og det
havde en rigtig hyggelig aften. Det er noget vi vil forsøge at gentage igen i 2022
eventuelt en sommerdag, hvor vi kan tænde grillen.
I 2021 fik vi også en Jysk Mester fra DcH Give, det blev Pernille Anna Knudsen med
Peter - stort tillykke samt 1 Danmarksmester i agility, Susanne Rødtness og en 2.
plads i agility, Natalie Kew .
Der har været stor fremgang i medlemmer, hvilket vi er rigtig glade for. Desværre er
vi dog i undertal af trænere, hvorfor vi desværre er nødsaget til at sige nej til en del
eller tilbyde dem at komme på venteliste. Vi har lige nu en enkelt på
træneruddannelsen, Finn Christensen. Skulle der være flere, som har lyst til det,
hører vi meget gerne fra jer. Det kan også være, at der går nogle trænere derude,
der har holdt pause, som kunne have lyst til at tage et hold igen.
Winnie har brugt den første tid som formand, på at komme ind i rollen og lære alle
regler og rutiner at kende. Vi er en klub, der heldigvis har nogle engagerede
medlemmer, som ofte kommer med forslag til bestyrelsen, hvorfor vi ofte
behandler indkomne forslag fra medlemmerne på bestyrelsesmøderne - det er
dejligt! Vi håber at vi på sigt kan komme til at arbejde lidt mere med strategi +
skabe et bedre samarbejde med kommunen. Vi kunne nemlig godt tænke os, at
gøre lidt mere ud af klubhuset og arealerne omkring os.
Bestyrelsen har valgt at udnævne to medlemmer til æresmedlemmer; Kent
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Kristensen og Jørgen Nielsen, begge modtog en gave.
Derudover Modtog Susanne Kjær en gave for rund fødselsdag + 20 års jubilæumsnål.
Der blev stillet spørgsmål om, hvor mange medlemmer vi er flere i år end sidste år vi er ca. 20 flere. Der blev også spurgt om der er bliver fastholdt hvalpe i klubben,
som fortsætter på andre hold - de fleste fortsætter på unghundeholdet. Men da der
er booket op på øvrige hold, er det svært at tilbyde dem et hold derefter. Der blev
nævnt, at et familiehold kunne være en god idé - det vil blive drøftet på næste
trænermøde.
Kassereren aflægger regnskab
o Dorthe gennemgik regnskabet. Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor der er udgifter
til hallen ifm. kursus og ikke tilsvarende indtægt for kurset - det er fordi klubben har
betalt hal-lejen på forhånd i december, hvor indtægten for kurset først vil komme i
det nye år. Der blev givet ros for gennemgangen af regnskabet.
Indkomne forslag (senest d. 15. januar 2022)
o Anne Kew – Passivt medlem (indkommet 14/1) - forslaget findes nedenfor. Der var
en god debat om emnet. Kent læste et punkt op fra vedtægterne, der fortæller at
bestyrelsen kan/må godkende, at medlemmer må deltage i konkurrencer.
Bestyrelsen er enig i, at DcH Give ikke ønsker medlemmer i klubben, som ikke
træner på vores hold eller på anden måde bidrager til vores klub. Der er punkter
om bl.a. funktioner i klubmodul, som bestyrelsen vil bringe videre til kredsen.
Derudover vil vi også tage med til kredsen, at der mangler en form for godkendelse
for at kunne gå til konkurrence.
Valg af formand
o Winnie Ahrensberg på valg. Modtager genvalg. Winnie blev valgt ind.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
o Pernille Anna Knudsen, udtrådt, modtager ikke genvalg
i. Bestyrelsen foreslår Stine Johansen - blev valgt ind.
o Sarah Jessen, modtager genvalg - blev valgt ind.
o Poul Rasmussen, udtræder – modtager ikke genvalg (1 års periode)
i. Bestyrelsen foreslår Jesper Wermuth - blev valgt ind.
Valg af to suppleanter til bestyrelsen - Anne Kew og René Jensen meldte sig. René blev 1.
Suppleant og Anne blev 2. Suppleant.
Valg af revisorer. Kim Stephansen og Jørgen Nielsen modtager genvalg - de blev begge
genvalgt.
Valg af revisorsuppleant. Per Kokkendorf modtager genvalg - han blev genvalgt.

● Eventuelt
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o Valg af udvalgsformænd og deltagere
o Kantineudvalg - det blev foreslået at lave en ‘’tilkalde-liste’’, som kan kontaktes ved
arrangementer, der var to som gerne ville være med på listen. Stine valgte at
tiltræde kantineudvalget. Der mangler stadig flere personer. Det blev aftalt at der
bliver sendt en mail ud til alle medlemmer med beskrivelse af hvilke arbejdsopgaver
der ligger hvis man melder sig
o Der blev nævnt, at det kunne være en mulighed, at lave en ordning, hvor hvert hold
skiftes til at have tjansen i kantinen.
o Aktivitetsudvalget - her er kun ét medlem. Der kunne vi rigtig godt tænke os nogle
flere, som kan hjælpe Tommy med at arrangere aktiviteter for klubben. Der
mangler stadig flere personer. Det blev aftalt at der bliver sendt en mail ud til alle
medlemmer med beskrivelse af hvilke arbejdsopgaver der ligger hvis man melder
sig.
o Trænerudvalg - tages på næste trænermøde, da det er trænernes opgave at
nedsætte et trænerudvalg.
o Flemming spørger om der gives gaver til lodsejere, som udlåner skov eller arealer til
os ifm. konkurrence - det gør der.
o Ejnar spørger om Poul fremover er kontaktperson til lodsejere, selvom han er trådt
ud af bestyrelsen - det svarede Poul ja til.
o Ejnar spørger om vi kan være vært for en Nordisk Dommer-dag. Det vender
bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.

Indkomne forslag:
Anne Kew
Set i lyset af, at bestyrelsen skal tage stilling til dette, vil jeg gerne, at vi drøfter emnet, således
medlemmernes perspektiver indgår i den endelige beslutning.
Jeg har for nyligt set, at der er kommet nye medlemmer til klubben, som stiller op til
konkurrence i DcH Gives navn uden at have nogen tilknytning til klubben ud over at de har
betalt kontingent. Der står ikke noget i vores vedtægter omkring dette, men klubben
godkender disse medlemmers deltagelse til konkurrence qua deres ansvar for, at de stiller i den
rigtige klasse.
Jeg kunne tænke mig en drøftelse af dette - hvorvidt vi vil være en af de klubber, der stiller navn
til rådighed for enhver (med den dårlige omtale, der følger med det), og om det er foreneligt
med klubbens værdier.
Der er kommet flere nye medlemmer til vores klub fra andre klubber, fordi vi efterhånden har
oparbejdet et rigtig godt ry rundt omkring. Jeg ser gerne, at vi værner om denne omtale, der
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bunder i sammenhold, kvalitet i hvad vi tilbyder og ikke mindst en tilknytning
til hinanden gennem klubben. At vi bliver en af de klubber, der har et skar
medlemmer, der aldrig sætter fod i klubben, som blot bruger klubbens navn som adgangsbillet
til konkurrencer, ser jeg som havende den modsatte effekt ift. vores omdømme.
Jeg kunne tænke mig, at bestyrelsen laver en individuel vurdering af konkurrenceaktiv nye
medlemmer, der ikke går på et hold, og at i denne vurdering, tages der stilling til hvorvidt
personen på en eller anden måde er tilknyttet klubben. Dvs. Der opstilles en liste af kriterier for
tilknytning til klubben, som bestyrelsen vurderer ud fra. Det kunne fx være, at man underviser,
er udvalgsmedlem, tilbyder et par spotkurser i løbet af året, dømmer afslutningskonkurrencer,
slår græs, bager kager til møder osv.
Hvad tænker I andre ift. dette?
med venlig hilsen,
Anne Kew
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