
Generalforsamling i DcH Give 

Lørdag d. 21. Januar 2023 kl. 13.00 i klubhuset. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent - Bestyrelsen foreslår Kent. Han takkede ja. Da der ikke havde været 

udsendt forslag til kontingent og træningsgebyr for næste år (2024) sammen med 

indkaldelsen til generalforsamlingen, skulle de fremmødte først godkende, at 

generalforsamlingen kunne gå i gang på trods af det manglende forslag. Dette blev 

godkendt. 

2. Beretning af foreningens formand v. næstformand Stine Johansen - vedlægges som 

bilag til referatet.  

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer - Dorthe fremlagde regnskabet for de 

fremmødte. Der blev spurgt ind til hallejen, hvorefter Dorthe gennemgik det vedlagte 

bilag for uddybelse af hallejen. Herefter blev der spurgt til, hvor mange af de 90 

medlemmer vi har, der er lydigheds hundefører. Der er lige nu 11 hundefører på 

lydighed konkurrence og 1 på begynder lydighed. Ud over instruktører og 

hjælpetrænere.  

4. Indkomne forslag - der var ingen indkomne forslag.  

Forslag skal være formanden i hænde senest d. 15. januar. 

5. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr - Kent gennemgik vores nuværende 

kontingent, som bestyrelsen foreslår at fortsætte med i 2024. Der blev spurgt ind til, 

hvor meget det koster at være medlem og træne i DcH Give kontra andre klubber i 

kredsen. Her kunne bestyrelsen fortælle, at vi tidligere har undersøgt det, og at DcH 

Give er i den billige ende af skalaen. Vi snakkede også om, at vi som noget nyt er gået 

over på ‘’rullende kontingent’’ sådan at, hvis man melder sig ind i april i år, betales der 

til og med marts året efter. Der var ikke forslag til ændring.  

Kontingent og træningsgebyr blev vedtaget.  

6. Valg af formand (lige år) 

7. Valg af kasserer (ulige år) - Dorthe er på valg og modtager genvalg. Dorthe blev 

genvalgt.  

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer - 2 for 2 år og 1 for 1 år. Bestyrelsen har trukket lod på 

det seneste bestyrelsesmøde, og de fremmødte godkendte bestyrelsens forslag om at 

de to bestyrelsesmedlemmer, Stine og Jesper, som begge ønsker genvalg, bliver valgt 

for 2 år og Sarah for 1 år. Der var ikke andre, der ønskede at stille op som 

bestyrelsesmedlemmer. Det vil sige at Sarah er på valg igen næste år for 2 år igen.  



9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen - Anne Kew og Rene M. Jensen er på valg og 

begge modtager genvalg. Begge blev genvalgt.  

10. Valg af 2 revisorer - Jørgen Nielsen og Kim Stephansen er på valg og begge modtager 

genvalg. Begge blev genvalgt.  

11. Valg af en revisorsuppleant - Per Kokkendorf blev valgt.  

12. Eventuelt  

- Der bliver spurgt ind til, om man som aktiv træner, hvis man har to hold, kan få betalt 

træningsgebyret for to hunde. Bestyrelsen fortæller at der generelt i DcH er ved at blive 

kigget på, hvordan man kan honorere sine frivillige instruktørere ifm. at forslaget om 

‘’kontraktinstruktører’’ blev droppet. Bestyrelsen vil behandle det som et punkt på et af 

de kommende bestyrelsesmøder.  

- Der blev nævnt, at det kunne være indbydende, at man havde et familiehold. Vi har 

svært ved at fastholde medlemmer, som ikke vil gå til konkurrence, når de er færdige 

med unghundeholdet. Heldigvis har vi tre træneraspiranter i gang her i klubben, hvoraf 

den ene af dem netop ønsker, at have et familiehundehold efter endt uddannelse.  

 


