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Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent:  

 

Bente Jakobsen. Herefter præsentation af bestyrelsen på opfordring af deltager 

 

2. Beretning af foreningens formand: 
Formandens beretning oktober 2021 

Endnu en gang er vi samlet til generalforsamling, og et år mere kan føjes til Ørsted DcH’s historie. Dch 

Ørsted har lige haft fødselsdag og det er nu (helt præcist den 05-11) 41 år siden foreningen blev stiftet. 

Vi sluttede sidste år af med en noget anderledes juleafslutning – udendørs, grundet Corona endnu en gang 

spændte ben (og uden banko). Og desværre måtte vi se i øjnene at heller ikke vores hyggelige nytårsappel 

kunne gennemføres af samme grund.  

Så det var en lidt mere stille opstart på det nye år. Et år med usædvanlig mange nye hvalpe, som vi er 

rigtig glade for vælger os. 

Det er lykkedes os at gennemføre undervisning / træning langt det meste af året, på trods af de benspænd 

Corona lavede, takket være vores ihærdige instruktører. 

Det har også været muligt at køre ikke mindre end to spot kurser – tricks og shaping i foråret og Hoopers 

her i efteråret. Spot kurser er noget vi også vil satse på i kommende år. 

Jeg vil gerne sige en stor tak til vore instruktører, som trofast stiller op uanset vejr og vind. I har ikke rigtig 

kunnet komme på kurser i år, hvilket jeg ved I er lidt trætte af, da I alle virkelig gerne vil være up to date 

og gerne vil tilegne jer endnu mere viden om hunde og hundetræning. Dog bliver Viborg kurset afviklet, 

som jeg ved nogen af jer skal på. Og jeg ved at der kommer gode tilbud fra uddannelse udvalget det 

kommende år. Det kan I glæde jer til 

Jens Jørgen og Bo skal også have tak for at I holder vores bane så fint – det er en fryd at træne hund på. 

Og en særlig tak til Jens Jørgen, som har trukket et stort læs, både som bygherre og udførende hånd med at 

renovere taget på vores terrasse. Det har været et stort arbejde og du skal vide vi sætter meget stor pris på 

det. 

Det bringer mig videre til at vi i år fik afholdt vores arbejdsdag, hvor mange stillede op og gav en hånd – 

tusind tak for det. En dejlig dag med højt humør og der blev virkelig gået til den. 

Sommer testen var også en dejlig dag, her var humøret højt og folk hyggede sig imellem alt det gode 

hundearbejde, der blev vist. 

Vi har også været på fællestur til GL. Estrup – det er altid en dejlig tur. Og sædvanen tro var vi afsted på 

Stenalt marked, fint repræsenteret både med agility, lydighed og tricks. Hvalpene var også på besøg. Stor 

tak til alle jer, der brugte en hel dag dernede og tak for de fine opvisninger.  



I år har der heldigvis ikke været så store begrænsninger på konkurrencer, hvilket jeg er glad for. Vi har 

haft både agility og lydighedsfolk afsted til konkurrencer rundt om i landet, og de har repræsenteret vores 

lille klub på fineste vis. 

Af kommende projekter har vi blandt andet lidt i støbeskeen med lys i containerne, udstyr til 

lydighedsholdene og Hoopers.  

Og så glæder jeg mig til kommende år, hvor vi kan træne og afholde diverse arrangementer igen uden alle 

de restriktioner. Sikker på vi alle gør. 

Tak til alle jer hundefører, som bakker op om klubben – jeres og vores. 

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke bestyrelsen for godt arbejde året igennem. Det har på nær det 

sidste bestyrelsesmøde, foregået online, men alligevel er det lykkedes. Tak for det. 

 

Bodil Fur 

Formand Ørsted DcH  

 

Beretningen er godkendt 

 

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer: 

 

Der er et underskud på kr. 1.299,50. Et fint resultat, da vi bl.a. har lavet 

terrasse og overdækning. Regnskabet er godkendt 

 

4. Fastlæggelse af kontingent, træningsgebyr:  

 

Bestyrelsen havde forslået en forøgelse af kontingent på kr. 25,00 pga. øgede 

omkostninger til Nets Easy og Mobile Pay. Efter medlemsforslag blev det 

vedtaget, at forøge med kr. 50,00 for 2022. Hidtil har betalinger med Mobile 

Pay skullet pålægges kr. 1,00 ved betaling, det bortfalder hermed. For at gøre 

det nemmere for medlemmer og kasserer, når der betales kontant, skal der 

kigges på priserne i shoppen, så vi får dem tilpasset til ”runde beløb” 

 

5. Indkomne forslag: 

 

Der er ingen indkomne forslag 

 

  

  På valg er: 

 

6.  Valg af formand (ulige år): Genvalgt Bodil Nygaard Fur 

 

7.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:       1. best.medl.: Charlotte Neumann 

  2. best.medl.: ikke aktuel i ulige år 

 

 Ann Elgaard Jensen er valgt i stedet for Charlotte Neumann 

 

 Bestyrelsen består herefter af: 

  



 Bodil Nygaard Fur 

 Kirsten Bødker 

 Jens Jørgen Jensen 

 Susie Bojer 

 Ann Elgaard Jensen 

 

 

8.  Valg af 2 suppleanter: 1. suppleant: Ann Elgaard Jensen 

  2. suppleant: Iben Friis Christensen 

 

 Hanne Hjort Møller er valgt i stedet for Ann Elgaard Jensen, Iben er genvalgt 

 

9.  Valg af 2 revisorer: Genvalgt 1. revisor: Bente Jakobsen 

                                  Genvalgt 2. revisor: Aase Troelsgaard 

 

   10.  Valg af revisor suppleant: Genvalgt  Susie Bojer 

 

   11.  Eventuelt: 

 

Søs kunne godt tænke sig, at vi undersøgte muligheden for førstehjælpskursus 

 

 Thomas Krøyer efterlyser indspark til kurser af HF’ere + instruktører 

 Søs mener, at mange HF’ere er udfordret på forskellig vis 

 Ønske om en obligatorisk infoaften, 1-2 gange årligt, så der bl. a. kan 

 forventningsafstemmes mellem instruktører og HF’er 

 

 Forslag om, at vaccinations- og forsikringspapirer SKAL udfyldes i Klubmodul 

 ved tilmelding, så vi altid er sikre på, at den del er i orden 

 

Det er vigtigt for os, at vi får folk ind i klubhuset efter træning, så vi får styrket 

fællesskabet, og kan udveksle erfaringer fra træningen. På hvalpeholdene, bør 

det være en indlagt pause, da mange HF’ere ikke vil lade hunden sidde alene i 

bilen efter endt træning 

 

Referant: Susie Bojer 


