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Referat fra generalforsamlingen den 27. januar 2015
Karen Lønstrup Bentsen bød velkommen til generalforsamlingen.
Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Erik Hansen, som blev valgt.
Erik konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Han gjorde opmærksom på, at selv om
regnskabet var korrekt fremlagt i klubhuset en uge før generalforsamlingen, så var det på daværende
tidspunkt ikke underskrevet af revisorerne, som foreningens vedtægter foreskriver.
Kasserer Maja Hansen sagde, at regnskabet pga. tidnød først var blevet revideret og godkendt dagen før
generalforsamlingen, hvilket mødedeltagerne accepterede.
Formandens beretning for 2014
“Så er det tid til at aflægge beretning, gøre status og gennemgå det seneste års begivenheder i DcH Holstebro”, sagde formand Karen Lønstrup Bentsen.
Økonomi
“Kassereren vil forelægge regnskabet for generalforsamlingen og gennemgå det. Vi har generelt haft et
overskud igen i 2014, og det er rigtigt rart at kunne skrive det. Som altid lever vi med en 24 timers opsigelsesfrist og derfor skal der løbende sættes midler af til nyt klubhus, hvis dette skulle ske. Heldigvis vil vi
skulle bruge en del af vores midler på uddannelse af aspiranter det næste år. Vores indtægter kommer
primært fra (et varierende) tilskud fra kommunen og naturligvis fra medlemskontingentet. I 2014 har vi
også nydt rigtigt godt af sponsorater mange forskellige steder fra. Det har altid været en fornøjelse at
møde en sådan velvilje til at støtte vores frivillige forening med stort og småt, når jeg har været ude med
”sponsorraslebøtten”. Desuden har vores egne arrangementer været velbesøgte. Og vi har været værtsklub
for 2 moduler på træneruddannelsen samt et kredskursus.
Medlemstal
I 2013 startede vi med 95 medlemmer og havde 189 medlemmer ultimo 2013. I 2014 startede vi med 107
medlemmer og havde ultimo 2014 i alt 193.
Tilmeldinger til hvalpehold og fortsætterhold
Vi har sidst på året ændret proceduren for tilmelding til hvalpehold og nystartede hold, således at tilmelding foretages via WinKAS og via bestyrelsen. Den rent praktiske måde har vi endnu ikke prøvekørt, men
vil bruge tilmeldingerne til hvalpeholdene i januar 2015 til at teste systemet igennem med.
I 2014 har vi bestræbt os på at få vores trænere til at huske at aflevere oplysningsskema til medlemsdatabasen, når de får en ny hundefører eller der flytter en hundefører fra et hold til et andet – der er stadig potentiale for forbedring.
Årets medlem
Årets Medlem 2014 blev Camilla Christensen som blev indstillet af sit hold (C-konkurrencehold) for altid
at være der for sit hold og være med og bakke dem op til konkurrencer.
Jubilæum

Vi havde den fornøjelse af kunne sige tillykke til tre 20 års jubilarer i 2014:
Tage Rasmussen, Maja Hansen og Aase Andersen.
Træneraspiranter
Vi har ikke mindre end fem aspiranter, som pt. går i følordninger på skiftende hold og hos skiftende
trænere. De starter alle på DcH’s træneruddannelse i januar 2015 – tre på DcH-programmet og to på Agility. Efter planen skulle de være færdig inden årets udgang.
Efteruddannelse af trænere
Der har været følgende kursustilbud for trænere/hundeførere: Trænerudvalget har arrangeret et 2-dages
kursus for A- og E-hundeførere. Desuden har trænere deltaget kredsens kursustilbud: Agilitykursus,
Bringselkursus samt på det årlige Oktoberkursus i kreds 2.
Afholdte konkurrencer
04.05.14 Venskabskonkurrence, afholdt i Ringkøbing
27.04.14 Lydighed i C og E-klasse (kredsdækkende)
25.05.14 Lydighed i A og B-klasse (kredsdækkende)
25.10.14 Lokalkonkurrence for vores egne medlemmer
31.08.14 Rallystævne (landsdækkende)
19.10.14 Venskabskonkurrence, afholdt i Skjern/Tarm – her drog DcH Holstebro igen hjem med vandrepokalen for det sammenlagte bedste pointtal – og 3 podiepladser i C-klassen. Bedre kan det vist ikke
gøres.
DM-deltagelse
DcH Holstebro havde fem deltagere med til DcH’s DM i september 2014:
TILLYKKE TIL ALLE VORES DELTAGERE I DcH DM:
Regner Larsen i SPH
Louise Løntoft i C-klassen
Jørgen Dahl Andersen i B-klassen
Margit Hansen i E-klassen
Helle Kristensen i Rally
Og tak til Tina Ulsøe, som var fanebærer for Holstebro ved DM.
Margit Hansen med Zaxo fra DcH Holstebro vandt Elite-klassen og er hermed Danmarksmester i Eklassen. E-klassen er den højeste klasse i DcH’s lydighedsprogram.
Og de kan også bryste sig af en 2. plads i E-klassen ved DcH’s Eliteturnering, der blev afsluttet med femte
runde den 2. oktober 2014.
Kreds 2 vandt desuden pokalen for det bedste samlede resultat ved DcH’s DM (Agility).
Hædring ved Årets Idrætsfest 2014
Margit Hansen og Regnar Larsen blev begge hædret ved Årets Idrætsfest i januar 2014 for deres flotte
præstationer i året løb. (Maja gjorde opmærksom på, at Regner Larsen endog var blandt de tre nominerede til Holstebro Prisen, som håndbolddarlingen Mulle, Kristina Kristiansen fra Team Tvis Holstebro,
dog løb med).
Konkurrencedeltagelse
Først og fremmest vil jeg sige tak til alle de konkurrencehundeførerne, der har repræsenteret DcH Holstebro så glimrende med god opførsel og sportsånd i 2014. Jeg håber, at I fortsætter med at vise flaget i det
nye år, både for at præsentere det flotte samarbejde med jeres hunde – og for at anspore nye konkurrencedeltagere til at melde sig på banen.
A/E konkurrencehold
Vi har jo desværre stadig ikke fundet en træner til A/E-holdet, så indtil videre træner de sammen på eget
initiativ. Og så har de også lagt alternativ træning ind i årets løb, idet de har sørget for den indendørs

rengøring af klubhuset. Sådan!
A-konkurrencehold
Mette Nielsen og Heidi Frölich er træningskoordinatorer på A-holdet, hvor de begge også går med egen
hund.
B-konkurrencehold
Camilla Christensen er nu træner for B-holdet – og medlemmerne på det tidligere C-hold er samlet flyttet
over på B-holdet. Louise med Bosco, Kenneth med Tulle og Maria med Cato har alle fået oprykning til B i
2014.
C/K-konkurrencehold
Pia Jensen er så småt startet op med et C/K-hold. Når så mange hundeførere får oprykning/flytter på Bholdet i løbet af et kalenderår, bliver der et ”hul” i rækken, indtil nye hundeførere efterhånden arbejder sig
op til at deltage i konkurrencer i lydighedsprogrammet.
Familiehunde/lydighed
DcH’s Hundeførerkort blev præsenteret i 2014 og vil også blive et tilbud i vores klub.
Agility
Kirsten Juul Nielsen har måttet prioritere ny hvalp, arbejde og sin trænergerning i Herning frem for Holstebro. Vi har været meget heldige at have Kirsten som agilitytræner i de forgangne år. Vi har været så
heldige, at Hans Henrik Testmann er kommet tilbage som agilitytræner i 2015.
Rally
Liv stoppede som rallytræner i 2014 efter at have været ene om at indføre rallyprogrammet i DcH Holstebro. En flot indsats af Liv, som nu koncentrerer sig om sit alternative hold.
Konkurrenceudvalget
En stor tak til udvalget og sporlæggere: Leo Guhle, Anders Jensen, Ove Falkesgaard, Tage Rasmussen,
Annette Nørgaard, Christina Frölich og Niels Daugaard. Samt alle de mange hjælpere, der har gjort, at vi
har kunnet afvikle vores konkurrencer på en god måde og i god stemning. Udvalget har fundet flere
træningsarealer til os samt fået lov til at bruge marken på Harrestrupvej som fast træningsareal til spor.
Runderingsarealet ved ringvejen nåede ikke en gang at blive brugt første gang, inden en storm væltede
træerne hulter til bulter, og kommunen har ikke endnu ryddet arealet. Det viste sig ved afvikling af en
konkurrence, at det simpelthen er for farligt for hundene at løbe rundt på området i høj fart. Konkurrenceudvalget har som altid lagt sig i selen for at afvikle vores konkurrencer. Jeg var med inde over afviklingen af vores første landsdækkende rallystævne – og vi var efterfølgende enige om, at det en anden
gang må afvente, at der er nogle flere personer med viden om afvikling af rallykonkurrencer.
Materialeudvalg
Agilityredskaberne er blevet malet om i henhold til konkurrencereglerne og den nye balance er omsider
kommet op at stå. Ingvar har igen sørget for at holde vores træningsplads klippet og jævnet.
Oprydningsdag den 12. april 2014
Der blev arbejdet og knoklet en vis del ud af bukserne – toilettet blev totalt forvandlet, der blev gjort rent
bag komfuret, udendørs blev bevoksningen trimmet og der blev lagt fliser – og de tre traktordæk blev
rettet op. Det var en dejlig dag med dejligt vejr og i godt selskab.
Turnus for udendørs oprydning
Efter forslag på generalforsamling sidste år blev der søsat en turnus for vores hold med løbende udendørs
oprydning – opsamling af affald, skifte skraldeposer, fylde op med høm-høm-poser samt udjævning af
muldvarpeskud.

Aktivitetsbane
Materialeudvalget er i gang med planlægning af en aktivitetsbane for alle hunde med forskellige udfordringer – balancere, klatre, løbe hen over, imellem og under.
Trænerudvalg
Fællestræning den 14. juni 2014. Fællestræning på tværs af holdene med grill, hygge og hundesjov. Det
var atter en stor succes med mange deltagere. Det er dejligt at se så mange af vores medlemmer med familie, og vi vil gerne takke for opbakningen til arrangementet.
Juleafslutning den 6. december 2014
Det var en dejlig afslutning på sæsonen med fællestræning, juletræ og sang.
Øvrige aktiviteter
Dyrlægeaften den 7. oktober 2014
Hundeførere på de hvalpehold, der er startet i DcH Holstebro i 2014 blev, som vi har gjort tidligere år,
inviteret til DYRLÆGEAFTEN med besøg af dyrlæge Vibeke Korup og veterinærsygeplejerske Laila Ager fra Holstebro Dyrehospital.
Lokalkonkurrence og klubfest den 25. oktober 2014
Resultaterne fra dagens Lokalkonkurrence blev her afsløret, og diverse pokaler og sponsorpræmier blev
uddelt for dagens indsats – rally og agility samt K-klasse og C-B-A-E klasse i lydighed samt vandrepokalerne. Vi har efterfølgende ændret på tilmeldingsproceduren, så en deltager kun kan stille op i en disciplin,
for at undgå forsinkelse af afviklingen og for at undgå, at skulle ”jage” med deltagere, der deltager i flere
konkurrencediscipliner.
TAK
Tak til alle vores sponsorer – det er dejligt med denne opbakning til vores klub og vores arrangementer.
Vi har haft så mange sponsorer i 2014, at det bliver for lang en liste at læse op – men listen ligger på vores
hjemmeside – og tak til alle for deres støtte. Tak til A/S Ejler Knudsen, som sponserer tømning af vores
affaldscontainer. Tak til Camilla Christensen, Majbrit Skytte og Helle Kristensen for arbejdet med at skaffe sponsorpræmier. Tak til JDR og tak til alle de lodsejere som har givet os lov at låne deres arealer, så vi
har kunnet træne og holde konkurrencer. Tak til Holstebro Dyrehospital, som velvilligt stiller op til foredragsaftener, når vi beder dem om det. Tak til alle for den opbakning, vi har fået i bestyrelsen, og tak til
bestyrelsen for at følge med i modgang og medgang. En særlig tak for indsatsen til Liv, som ikke genopstiller til bestyrelsen. Sidst, men ikke mindst, tak til alle trænere, hjælpere og medlemmer i klubben – for
at være muntre, stabile og altid klar til at hjælpe hinanden med træning og gode råd. Det gør vores klub til
et godt sted at være, når vi hjælper hinanden med stort og små. Med disse ord vil jeg overgive beretningen
til afstemning og forhåbentlig vedtagelse og takker samtidigt af som formand for klubben.”
Formandens beretning blev godkendt.
Kassereren aflægger regnskab
Maja Hansen redegjorde for sit første regnskabsår som kasserer. Hun har tidligere været kasserer i DcH
Holstebro i 10 år, og var sprunget til, da Anne Nedergaard valgte at stoppe sidste år.
Maja fremviste et overskud på 48.365 kr., som dels skyldtes, at der i 2014 ikke mere skulle betales 30 kr.
pr. medlem til DcH’s Initiativfond, dels et mindre elforbrug pga. den milde vinter, og dels, at vi ikke havde haft så store udgifter til trænerkurser som budgetteret, samt at DcH Holstebro havde haft lidt flere medlemmer end året før.
Der var et spørgsmål til regnskabet vedrørende det kommunale tilskud, som i 2014 var på i alt 6.066 kr.
Spørgsmålet gik på, om man kunne gøre mere for at få del i den kommunale pulje.
Maja fortalte, at tilskuddet var mindre end sidste år, fordi tilskuddene var baseret på regnskabet for 2013,
hvor vi kun havde haft udgifter til trænerkurser på 6.604 kr. i modsætning til i 2014, hvor udgifterne var
på 9.658 kr. Vi fik i 2014 ca. 47% dækning af kursusudgifterne, og vi indberetter unge under 17 og under
25 år til kommunen. Maja bemærkede, at bestyrelsen og trænerne også gælder som under 25 år, så dem

gives der også tilskud til. Det er dog minimalt, hvad der gives af tilskud hertil, det største tilskud gives til
træneruddannelsen og til drift af klubhuset (el mv.).
Regnskabet blev godkendt.
Fastsættelse af kontingent for 2014
Maja fremlagde bestyrelsens forslag for en kontingentstigning på 100 kr., gældende fra og med 1. januar
2016. Grundkontingentet, som i dag er på 640 kr. skulle stige til 740 kr., og træningsgebyret på 555 kr.,
skulle være uændret. Kontingentet for 2016 ville således udgøre 1.295 kr. for en person med en hund i et
helt år.
Maja begrundede den ønskede forhøjelse med, at kontingentet til kreds 2 forventedes at stige med 35 kr.
(fra 95 kr. til 130 kr.). Bestyrelsen ønskede desuden at investere flere penge i uddannelse/efteruddannelse
af trænere og endelig vil bestyrelsen gerne konsolidere sig, så man har flere penge på kistebunden, hvis vi
pludselig skulle stå i en situation, hvor det kunne blive nødvendigt at investere i et nyt klubhus. Vores
lejekontrakt kan opsiges med 24 timers varsel, så der bør være en vis kapitalopsparing hvert år.
Kontingentstigningen blev vedtaget.
Indkomne forslag
Dirigentet fremlagde bestyrelsens forslag om ændringer i vedtægternes §§ 2 og 4. Ændringerne var en
følge af, at der på Landsmødet 2014 blev vedtaget, at man pr. 1. januar 2015 kun behøver at være medlem
i én lokalforening. Pågældende lokalforening betaler lands- og kredskontingent for medlemmet.
Medlemmet kan nu træne i andre lokalforeninger – uden at være medlem der – men naturligvis mod
betaling af et træningsgebyr.
Erik forklarede, at man kun kan stille op i konkurrencer for den lokalforening, man er medlem i. Man kan
naturligvis stadig vælge at være medlem i flere lokalforeninger med flere medlemsnumre, mod at betale
fuldt kontingent begge/alle steder.
Forslaget blev vedtaget.
Bestyrelsen havde også et forslag om ændring af ”Retningslinjer for DcH Holstebro”. Forslaget gik ud på,
at der ved agilitytræning for agilityhold er tilladt at medbringe løbske tæver.
Karen fremlagde bestyrelsens synspunkter, og sagde bl.a., at tæven skal bære synligt rødt bånd på linen,
hundeføreren skal ved ankomst gå uden om træningspladsen og direkte ind på agilitytræningspladsen,
hunden skal være under føres kontrol, mens den løber/træner på forhindringer uden line, og hunden skal
føres i line, når den ikke løber/træner på forhindringer.
Der var en livlig diskussion blandt mødedeltagerne, og den generelle holdning var, at forslaget også burde
gælde for de øvrige hunde på træningspladsen.
Erik sagde, at da forslaget om løbske agilitytæver havde været sendt ud sammen med indbydelsen til
generalforsamlingen, så var det kun dette forslag, der kunne stemmes om. Man kunne jo så fremlægge
forslaget til næste års generalforsamling.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Valg af formand
Karen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Elisa Pultz Sylvestersen. Elisa præsenterede sig, og blev
valgt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg for to år var: Liv Hartmann Christensen og Niels Daugaard. Niels, som tog imod genvalg, blev
valgt. Liv ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Karen Bentsen, og Karen blev valgt.
Valg af to suppleanter for bestyrelsen
Merete Kristensen og Louise Lyngaard Würtz blev valgt.
Valg af to revisorer
Mette Nielsen blev genvalgt, og Anette Juul Pedersen blev nyvalgt, da Anne Nedergaard ikke ønskede
genvalg.

Valg af revisorsuppleant
Heidi Frölich var villig til genvalg. Heidi blev valgt.
Eventuelt
Jørgen Dahl Andersen opfordrede bestyrelsen til at se på bestyrelsens sammensætning. Han mente ikke, at
der kunne være seks bestyrelsesmedlemmer, for ved en eventuel konflikt kunne bestyrelsens stemmer stå
lige.
Bestyrelsen lovede at se på det, men mente ikke, at der er noget i vejen med, at der er et lige antal
bestyrelsesmedlemmer. Måske skulle man ændre vedtægterne, så formanden ved stemmelighed fik to
stemmer.
Maja takkede Karen for hendes store indsats som formand gennem de sidste to år. Karen fik overrakt en
gave og Liv, som desværre ikke kunne være til stede, ville få gaven overrakt senere.
Karen takkede bestyrelsen for godt samarbejde i hendes tid som formand.
Dirigent Erik Hansen takke forsamlingen for god ro og orden, og Karen takkede Erik for hans indsats som
ordstyrer.
Generalforsamlingens officielle del var slut, og der hyggedes med kaffe og brød.

Maja Hansen
Referent

