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Referat fra generalforsamlingen den 23. januar 2013
Maja Hansen bød velkommen til generalforsamlingen.
Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Gert Frölich, som blev valgt.
Gert gjorde Maja opmærksom på en trykfejl i årstallet i forslaget om kontingentforhøjelse.
Formandens beretning for 2012
Maja Hansen: Da jeg i 2011 lod mig overtale til at stille op til formandsposten i DcH Holstebro, var det
efter nogle sabbatår fra det lokale bestyrelsesarbejde, som jeg havde været en del af i 13 år – først i 10 år
som kasserer, og derefter i en periode på 3 år som formand for klubben.
Min hensigt var allerede den gang, hvad jeg også klart gav udtryk for, at blive på posten i 2 år, så jeg dels
kunne hjælpe en ny kasserer, Anne Nedergaard, som blev valgt i 2011, godt i gang – og dels kunne jeg
være med til at ”oplære” en kommende formand til jobbet, når jeg efter planen ville gå af i januar 2013.
Anne er kommet godt i gang, men desværre meldte der sig først en ny formandskandidat på banen den
19. november 2012. Det er Karen Lønstrup Bentsen, som blev valgt ind i bestyrelsen i januar 2012, så selv
om jeg ikke målrettet har kunnet nå at ”indvie” Karen ret meget i selve formandsjobbet, så er jeg dog ganske fortrøstningsfuld mht. DcH Holstebros fremtid, for Karen er en dejlig pige, og så er hun både dygtig,
ihærdig, dynamisk og fuld af idéer. Jeg er sikker på, at hun også går ind til formandsposten med krum hals
– ligesom hun gjorde i februar 2012, da hun ganske hovedkulds kastede sig ind i kredsens uddannelsesudvalg – og det endda som formand for udvalget!!
Når jeg ser tilbage på året, der er gået siden sidste generalforsamling, så er der sket rigtig, rigtig meget i
DcH Holstebro. Når det hele - trods min ofte manglende tid pga. mine DcH-hverv på lands- og kredsplan
og mit fravær ifm. min operation – så alligevel er gået godt, så skyldes det ikke mindst min dygtige bestyrelse: Liv, Mette Koch, Margit, Anne og Karen.
Men også de nedsatte udvalg har ydet en rigtig stor indsats i året, der er gået.
Der er Materialeudvalget, hvor især Tage Rasmussen og Ingvar Kjeldsen har taget sig kærligt af hus og
”have” – inkl. inventar ude og inde, og Aase Andersen har svinget sin malerpensel, når der var behov for
det.
De arbejder alle ”i det skjulte”, når vi andre ikke er der, og vi skal derfor alle huske ikke at tage dem for
givet, men takke dem for deres store indsats. – Det vil jeg også gerne gøre i denne beretning!
Så er der Konkurrenceudvalget, som i 2012 har været uden en egentlig formand, men hvor Anders Jensen, Niels Daugaard og Tage Rasmussen har været en kæmpestor hjælp, hvilket også har været nødvendigt, da vi - Liv og jeg, som sad i konkurrenceudvalget for bestyrelsen - var rimelige novicer på det punkt.
Dejligt er det derfor også, at Gert Frölich og Erik Hansen var parate med råd og vejledning, når det gjaldt.
– Det gjorde i hvert fald sit til, at vore kredskonkurrencer i foråret og efteråret samt lokalkonkurrencen i
oktober blev afviklet på en tilfredsstillende måde.
Vi har også – i samarbejde med DcH Lemvig – afholdt et dobbeltstævne i agility den 1. og 2. juni i forbindelse med Lemvig Marked & Dyrskue. Det var – selv om vejret nærmest var vinterligt – en stor succes,
som bragte en del penge i vores slunkne kasse.

Tak til hjælperne, der tog til Lemvig, for deres store indsats. Også til Hans Henrik Testmann, som brugte
en hel fredag på at hjælpe med opstillingen af agilitybanen – hvorefter han var dommer de to næste dage.
Og så har vi haft et flittigt Trænerudvalg, som bl.a. har sørget for at trænere og hundeførere kunne blive
klogere på hunde og hundetræning. De har bl.a. afholdt følgende kurser for os: Hverdagslydighed og læringsprincipper i maj måned m/Karen Ulrich – Motivation og konkurrencetræning i oktober m/Annette
Lunau. Desuden har der været afholdt et kursus i Bringsel med René Bertelsen.
Derudover har vi også haft nogle af vore trænere på kurser i kredsregi – vi havde fem med kredskursus i
oktober, og vi har haft Liv og Karen på rallykursus og Niels på sporlæggerkursus.
Endelig har vi haft en rigtig god hjælp af Kantineudvalget, som Margit har styret fortræffeligt og forkælet
os med god mad – godt hjulpet af bl.a. Keld, Karen og andre bestyrelsesmedlemmer. Vi har indimellem
også fået hjælp af nogle hundeførere, og det er jo rigtig rart at se dem på banen.
Vi har igen i 2012 afholdt fællestræning – denne gang kun én gang, nemlig op til sommerferien. Det foregik en torsdag aften med efterfølgende grillmad, og det var en kæmpe succes, så det har bestyrelsen besluttet at gøre igen i år.
Vi har også igen i 2012 med succes holdt en dyrlægeaften, hvor vi i foråret samlede de hvalpehold, der
var startet i 2012. Jeg havde igen inviteret dyrlæge Vibeke Korup og veterinærsygeplejerske Laila Ager fra
Holstebro Dyrehospital, og jeg havde i forvejen sendt dem nogle emner, som hvalpeejere (der var ca. 40
deltagere) normalt gerne vil høre om. Vibeke og Laila holdt nogle interessante og inspirerende indlæg, og
der var mange spørgsmål og en livlig debat. – Jeg håber den nye bestyrelse vil fortsætte med disse dyrlægeaftener.
Vi har holdt en rigtig hyggelig sommerfest, hvor der desværre ikke var ret mange deltagere, og så har vi
traditionen tro afholdt vores efterårsfest i forbindelse med lokalkonkurrencen sidst i oktober, og selv om
ikke der er så stor tilslutning som i fordums tider, så var det alligevel en rigtig god fest.
Ved efterårsfesten blev Årets Medlem 2012 kåret. Det er en tradition, der blev indført under Heidi Frölich’s tid som formand, og det var femte gang i DcH Holstebros historie. Indstillingen er noget, som alle
medlemmer har indflydelse på, og kriteriet er bl.a. at det skal være et medlem, der har haft ekstraordinær
stor betydning for klubben i årets løb.
Det blev til to Årets Medlemmer i 2012, nemlig Liv Hartmann Christensen og mig selv, og vi blev beæret
med både pæne ord, pokal og en lille gave. Prisen blev bl.a. tildelt os pga. det store arbejde, Liv og jeg
havde ydet – både forud og under - Spejdernes Lejr 2012, hvor DcH Holstebro stod for en hundepasningsordning i uge 30.
En hård, men spændende uge, hvor vi var ”på” fra tidlig morgen til sen aften i godt en uge. Her skylder jeg
især Liv og Erik en kæmpetak for indsatsen. Men også Niels Daugaard og nogle af klubbens flittige og
engagerede hundeførere skal have tak for deres store indsats – også en speciel tak for den store indsats
Marianne Teglborg og Kaj Andreassen, der var til stede her i dag, har ydet.
I 2012 havde klubben to 20 års jubilarer: Hans Henrik Testmann og Erik Hansen, og fem 10 års jubilarer: Helle Kristensen, Mette Damkær Koch, Ingvar Kjeldsen, Bent Skov og Christina Frölich. Endnu engang tillykke til dem.
Konkurrencer og DM: Vi har haft en del hundeførere ude i konkurrencer i 2012 med rigtig gode resultater, herunder også til lokalkonkurrencen, som mange bruger som førstegangskonkurrence.
Ved DcH’s DM i Grindsted havde vi 4 deltagere med: Helle Kristensen med to hunde i rally, hvor hun
blev nr. 2 - Margit Hansen i E-klassen, hvor hun fik en flot 4. plads – Bent Køhler i B-klassen, hvor han på
trods af sygdom fik en flot 10. plads – og endelig Regner Larsen, der med sine 85 år blev danmarksmester
i IPO SPH.
Et stort tillykke til jer alle endnu engang…
I det hele taget vil jeg sige tusind tak til alle I konkurrencehundeførerne, der i 2012 tog ud og repræsenterede DcH Holstebro på en god måde og udviste god konkurrenceetik. Jeg håber, at I fortsætter med det i

det nye år, for I er med til at give endnu flere nye konkurrencehundeførere blod på tanden.
Gert og Heidi Frölich valgte i efteråret 2012 at holde en pause som konkurrencetrænere. Heidi fordi hun
selv fik ny hund, så hun kommer forhåbentlig snart tilbage igen. Med hensyn til Gert, så håber jeg da også,
at vi ser ham som træner i klubben igen.
Tak til Heidi og Gert for deres store indsats med B-, A- og E-konkurrenceholdene.
Vi har fået en ny træner i klubben, Camilla Carmen Christensen, som har valgt at springe ud som Ctræner. Det er vi rigtig glade for, og jeg har jo set, hvad hendes proteger fra hendes tid i Viborg kunne
præstere i C-klassen til DcH’s DM, så jeg er ganske fortrøstningsfuld.
C-begynder trænes af Niels. Men vi har mig bekendt desværre ikke fundet en varig løsning på trænersituationen i B-, A- og E-klassen.
Medlemstal:
I 2011 sluttede med et medlemstal på 164 – en tilbagegang på 13 i forhold til 2010, hvor vi havde en tilbagegang på hele 27, så i løbet af 2010-11 var vor medlemsskare skrumpet med i alt 40.
I 2012 sluttede vi på i alt 179 – en fremgang på 15 medlemmer, så det går da den rigtige vej… 
Det skyldes nok også, at vi – for at hjælpe så mange hvalpekøbere og andre på ventelisten bedst muligt –
har gennemført flere 10 ugers kurser. Vi har ikke kunnet love, at de har kunnet fortsætte efter de 10 uger,
men det ser trods alt ud til, at vi har kunnet finde pladser til de, der gerne ville fortsætte, så det er jo meget
positivt.
I 2011 fik vi 71 nye medlemmer - mod 77 i 2010. – I 2012 fik vi i 90 nye medlemmer, altså 19 flere end i
2011. Heraf var de 47 stadig medlemmer pr. 31. december. – Hvor mange af dem, der har betalt for i år,
har jeg ikke noget overblik over, men det kan jo gøres op i næste års beretning…
Jeg er imidlertid sikker på, at det nok skal gå den rigtige vej, for der er allerede mindst 3-4 hvalpehold
under opstart…
Trænersituationen:
Vi har i øjeblikket 13 aktive trænere, og det er ikke meget. Det kræver en stor indsats af dem, og jeg skal
her rette et kæmpestort TAK til jer for jeres store arbejde. Uden jer var der ingen klub!
Jeg håber, at vi kan beholde jer rigtig længe – for uden jer var der ikke noget, der hed DcH Holstebro.
I 2012 fik vi to nye trænere uddannet (Karen og Majbrit), og vi har Pia Jensen i gang med uddannelsen.
Hun bliver sandsynligvis færdig i år. Tonja Madsen holder en pause pga. sin uddannelse.
Så hvis der ikke er alt for mange trænere, der vil holde pause, så håber jeg, at vi vil være i stand til tage
langt de fleste af de hundeførere, der står på venteliste, ind i 2013. – Det er vigtigt, at vi giver nye hundeførere nogle redskaber, så de og deres hunde kan få en god tilværelse sammen.
Jeg kender til mindst to, der gerne vil være træneraspiranter, men jeg vil alligevel som altid opfordre jer til
at holde øjnene åbne for nye træneraspirantemner, nogle der måske gerne vil prøve (ganske uforpligtende)
at gå ”føl” på et hold, før de bestemmer sig for, om det er noget for dem. For vi kan stadig bruge flere trænere for at kunne opfylde efterspørgslen fra hundeejere, der gerne vil gå til træning.
Noget af det sidste, jeg nåede i min formandsperiode, var at deltage i Årets Idrætsfest 2012 den 11. januar.
Jeg havde indstillet Regner Larsen til Holstebro Prisen for hans to danmarksmesterskaber i spor: DcH’s
DM og DKK’s DM, og havde den glæde at få ham nomineret til prisen. Han vandt dog ikke (det gjorde
”Mulle” – Kristina Kristiansen fra Team Tvis Holstebro – og det kan der vel ikke siges så meget til).
Regner blev dog hædret på scenen i Musikteatret, hvor han fik overrakt et diplom for sine DM’er og fik
nogle gaver. Han var med sine 85 år den ældste hædrede, den yngste var vist nok 8 år.
Alt i alt en dejlig aften for Liv og mig, der var Regners borddamer den aften. Jeg tror også at vide, at Regner var glad for at være i byen med ”to damer”… (Det sagde han da i hvert fald).
Tak:
Jeg vil gerne her til sidst sige tusind tak til alle jer, der har været med til at drive klubben, det gælder både
trænere, aspiranter og alle jer der har givet en hånd med og hjulpet til på den ene eller anden måde i årets
løb. Det gælder ikke mindst medlemmerne af vore udvalg, som har påtaget sig en ekstra opgave ved at
sige ja til at sidde i et udvalg og varetage nogle specifikke opgaver. En speciel tak til Tage for at holde et

dagligt vågent øje med huset, og sørge for varme, når der skal holdes møder o. lign. – hvis vi da ellers husker at give ham besked – i så fald må vi finde os i at fryse...
En tak skal også lyde til Heidi Frölich, der har varetaget klubbens hjemmeside, hvilket bestemt ikke har
været den letteste opgave. Dels giver det nuværende 1-2-3 design store begrænsninger, og dels skal man jo
have indlæg for at putte noget på…
Jeg er sikker på, at de to nye webmastere vil have en lille ting med til dig, når du overleverer hjemmesiden
endeligt her engang i februar…
Tak til Maxi Zoo for at ville sponsorere os bl.a. med startposer til alle på nye hvalpehold, og som inviterer
os til kundeaftner m.v.
Tak til Holstebro Dyrehospital, som så velvilligt stiller op til foredragsaftener, når vi beder dem om det.
Tak til JDR og til alle de lodsejere som har givet os lov at låne deres arealer, så vi har kunnet træne og
holde konkurrencer.
Og sidst men bestemt ikke mindst, vil jeg rette en stor tak til resten af bestyrelsen, for et godt samarbejde,
en stor indsats og en altid positiv tilgang til tingene. I har altid været parat til at give en hjælpende hånd i
bestyrelsen, i klubarbejdet, I har stillet op til møder i kredsen, til landsmødet og meget andet.
En særlig tak for indsatsen til Mette og Margit, som ikke genopstiller til bestyrelsen.
Tusind tak for indsatsen til alle jer, der har gjort DcH Holstebro til en god klub at være i!
Jeg glæder mig til at få lidt mere tid til at være en del af jer ”i marken” igen. Ja, måske finder Cille og jeg
- efter et år uden træning - endog en træner, der vil belemres med os…
Jeg vil ønske god vind fremover til en ny formand, en ny bestyrelse og held og lykke for DcH Holstebro.
Formandens beretning blev godkendt.
Kassereren aflægger regnskab
Anne Nedergaard redegjorde for sit første årsregnskab som kasserer. Hun sagde bl.a., at selv om klubben i
2012 havde haft lige flere medlemmer, så var underskuddet alligevel lidt større end i 2011. Kantinen havde haft en forholdsvis stor omsætning, men fortjenesten har været meget lille, så vi har nok været for billige samt taget for lidt brugerbetaling til kurser.
Trænerudgifter og kurser var på 27.941 kr., hvilket næsten er dobbelt så stort som fået før. Det skyldes til
dels uddannelse af træneraspiranter, men også kurser i klubregi.
Udgifterne til konkurrencer var ikke så stor, kun 3.144 kr. i modsætning til 2011’s 7.792 kr. Det skyldes,
at der var et overskud på 2.747 kr. fra en to-dages agilitykonkurrence, vi havde afholdt sammen med
Lemvig.
Anne pointerede dog, at underskuddet ville have været langt større, nemlig på godt 21.000 kr., hvis der
ikke havde været indtægten fra hundepasningsordningen på Spejdernes Lejr 2012.
Alt i alt indikerer regnskabet for 2012, at der skal findes besparelser i 2013.
Regnskabet blev godkendt.
Fastsættelse af kontingent for 2014
Maja fremlagde bestyrelsens forslag for en kontingentstigning på 200 kr. pr. 1. januar 2014.
Grundkontingent og træningsgebyr vil stige med 100 kr. hver – til henholdsvis 640 kr. og 555 kr. – til i alt
1.195 kr. for et helt år.
Maja begrundede den ønskede forhøjelse med, at kontingentet ikke var steget de sidste 3 år, at
medlemstallet var gået tilbage i samme periode, og at udgifterne var steget. Hun havde tjekket andre
lokalforeningers kontingent, og DcH Holstebro ligger så absolut i den lave ende – også efter en eventuel
kontingentstigning pr. 1. januar 2014. – Så hun opfordrede faktisk den nye bestyrelse til at komme med et
forslag om forhøjelse af kontingentet igen til næste år.
Maja sagde endvidere, at det ikke var acceptabelt, at der var underskud hvert år, og slet ikke, når man som
DcH Holstebro har en kontrakt med Militæret, der kan opsiges med en dags varsel fra Militærets side.
Bestyrelsen er nødt til at tænke på at konsolidere sig, så der kan sættes penge af til – i værste fald et nyt
klubhus et andet sted – men i det mindste for nuværende til et nyt tag på den gamle del af bygningen.
Kontingentstigningen blev vedtaget.

Indkomne forslag
Der var ikke kommet nogen forslag.
Valg af formand
Maja ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Karen Lønstrup Bentsen.
Karen blev valgt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg for to år var: Liv Hartmann Christensen og Mette Damkær Koch (Mette ønskede ikke genvalg) og
Margit Hansen havde valgt at gå midt i sin to-årige periode. Da Karen Lønstrup Bentsen var blevet valgt
som formand, skulle der vælges i alt fire til bestyrelsen.
Liv Hartmann Christensen blev genvalgt for to år, og Niels Daugaard blev nyvalgt for en to-årig periode.
Valgt for et år blev: Marianne Teglborg og Berit Dahl.
Valg af to suppleanter for bestyrelsen
Merete Kristensen blev 1. suppleant og Kaj Andreassen blev valgt som 2. suppleant.
Valg af to revisorer
Både Hans Henrik Testmann og Mette Nielsen havde givet tilsagn til at ville fortsætte. Begge blev
genvalgt.
Valg af revisorsuppleant
Heidi Frölich var villig til genvalg. Heidi blev valgt.
Eventuelt
Marianne Teglborg takkede Maja for hendes tid som formand. Hun havde kun oplevet positivt i klubben,
og det havde været en fornøjelse for hende og Kaj at være hjælpere med hundepasningen på Spejdernes
Lejr. Marianne sagde, at de følte sig rigtig godt tilpas i DcH Holstebro, hvor der var plads til alle hunde også deres, som ikke var lydighedshunde – og hun gav Liv Hartmann Christensen, deres træner, en meget
stor del af æren for, at de stadig var medlemmer i klubben.
Mette Damkær Koch takkede for de år, hun havde siddet i bestyrelsen. Hun gik bestemt ikke, fordi hun
var træt af nogen i bestyrelsen, men hun kunne ikke få familielivet og arbejdslivet til at hænge sammen
med bestyrelsesarbejdet mere – og det ville blive endnu vanskeligere i den kommende tid.
Mette sagde også, at det var nogle gode nye bestyrelsesmedlemmer, der var valgt ind.
Heidi Frölich ville ikke med sine udtalelser forklejne resten af bestyrelsen, men hun ville gerne have lov
til at sige, at rigtig meget at det, man i dag arbejdede efter i klubben, skyldtes Mette og hendes
fremragende formuleringsevner. Hun syntes, at Mette havde gjort et vildt imponerende stykke arbejde.
Herefter var der overrækkelse af gaver til den afgående formand og de to bestyrelsesmedlemmer.
Maja Hansen takkede for gaven og rettede en helt personlig tak til hvert enkelt af de
bestyrelsesmedlemmer, hun nu havde siddet sammen med i de sidste to år. Alle blev takket for et godt
samarbejde, og Mette takkede Maja bl.a. for hendes evner som konfliktløser, Karen for hendes ihærdighed
og gåpåmod, Anne for den store indsats som helt ny kasserer, Margit for hendes store arbejde i kantinen,
og Liv for altid at have meldt sig på banen, når Maja skulle bruge frivillige til møder og andre aktiviteter,
herunder ikke mindst spejderlejrens hundepasningsordning.
Maja takkede også trænerne, hjælperne og alle, der var til stede ved generalforsamlingen og ønskede den
nye bestyrelse held og lykke. Samtidig bad hun alle om at bakke den nye formand og bestyrelsen op, og i
det hele taget være gode ved dem.

Maja sagde endvidere, at hun også fremover gerne stod til rådighed med råd og vejledning, hvis der var
brug for det.
Ordstyrer Gert Frölich takkede forsamlingen for god ro og orden, og Maja sluttede med at takke Gert for
hans indsats som ordstyrer.
Generalforsamlingens officielle del var slut kl. 19.45.

Maja Hansen
Referent

