
 

 

Generalforsamling DCH Ørsted / Lørdag den 31. oktober 2020 kl. 11 
 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

Dirigent blev valgt -og det blev pointeret, at det var en lovlig indkaldt generalforsamling.  

 

Beretning af foreningens formand. 

Så er vi igen samlet til generalforsamling – et år mere kan føjes til Ørsted DcH’s historie. 

Vi sluttede traditionen tro året af med en rigtig hyggelig juleafslutning i november 19. Og vi 

startede på 2020 med en vellykket nytårsappel med stor tilslutning. 

En ting, som har fyldt en del hos undertegnede og bestyrelsen i år, var landsforeningens 

beslutning om at flytte hele medlemsdelen over i nyt system – Klubmodul. Vi blev præsenteret 

for det i november og så gik det ellers slag i slag med at komme på kurser og lære at arbejde i 

systemet. Vi skulle have oprettet en hel ny side til medlemsdel, tilmelding til hold osv. Vi valgte 

så også at køre hele vores hjemmeside, mail og regnskab ind i det nye system. Det har været et 

stort arbejde med mange timer foran skærmen, men vi er glade og lidt stolte af resultatet. Der 

har været bump på vejen, der vist roligt kan siges har givet et par ekstra grå hår. Systemet bliver 

hele tiden tilpasset de behov DcH har – det gælder for medlemsdelen, tilmelding konkurrencer 

osv. 

Hjemmesiden kører hver enkelt klub selvstændigt, dog med det fælles udseende som fælles 

nævner for alle. 

I februar startede vores første spotkursus op – Nosework og et gik rigtig fint…….lige indtil  

Corona ramte Danmark den 11-3. 

Vi har ikke opgivet Nosework eller andre spotkurser, det kommer vi stærkt med igen. Hvornår 

kommer helt an på hvordan Covid 19 udvikler sig de kommende måneder. 

Og corona satte en stopper for mange ting – vi har f.eks ikke haft vores kære arbejdsdag. Vi 

valgte at koncentrere os om at få undervisningen op at køre igen – det følte vi var vigtigst. Og 

det bringer mig til jer instruktører, som trods smittefare, troligt stillede op. I er en lille flok 

dejlige entusiaster, som stiller op uanset vejret, øser ud af jeres viden og erfaringer, lytter til 

store og små problemer. Vi hundefører nyder i den grad godt af al jeres arbejde. Tusind tak for 

det. 

Og jeg vil også gerne takke Jens Jørgen og Bo for at holde vores træningsbane så fint klippet – 

det er en fornøjelse at se og træne på en holdt bane. 

Sponsorater – Sparekassen Kronjylland, har sponseret 5000,- kr. til en projektor og fremviser. 

Et ønske vi længe har haft til når vi afholder kurser og er vært for kurser. 

Vi har lige sendt en ansøgning til renovationspuljen, hvor vi søger penge til at få rettet banen af. 

Det trænger især den halvdel ovre ved containerne voldsomt til. 

Af kommende projekter pusler vi bla. med at få repareret taget over terrassen, forny eller / og 

nyt spring til lydighedstræning. 

Trods corona og aflysning af alt der hed konkurrencer, så har vi været repræsenteret i kreds og 

landskonkurrencer. Jeg har mistænkt agility folket for at have pakket bilerne på forhånd. For de 

røg da ud af hullerne i samme sekund der blev lukket op for de første konkurrencer – herligt. Og 

I gør det jo så godt kommer ofte hjem med fine placeringer. Og i år har vi også været 

repræsenteret af lydighedsfolket. 

Vi har sagt velkommen til rigtig mange nye hunde gennem året – specielt hvalpe har der været 

stor tilgang af. Og det ser ud til at fortsætte – vi har allerede fået den første reservation til 

hvalpeholdet i 2021. 

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for godt arbejde, tak for al den tid I har brugt sammen 

med mig og tak for godt samarbejde. 

 

Bodil Fur 

formand Ørsted DcH 



 

 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer. 

Kassereren gennemgik regnskabet. 

Der blev efterfølgende spurgt til hvad henholdsvis gaver og udgifter indebar, og det blev udspecificeret. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

4.fastlæggelse af kontingent 

Det koster sammenlagt 1150kr for hele året.  

Kontingentet gradueres, og er samme niveau som sidste år. 

Det er planen, at man fremover i 2021 skal kunne tilmelde sig og betale træningsgebyr for det hold, man skal 

deltage på. Denne del er stadig ikke helt på plads, og kan først rettes til den 1. januar 2021. 

Klubmodulet giver en masse skæve tal. 

Årskontingent koster 417kr  

Godkendes. 

 

 

5. Indkomne forslag 

Det forslås at medlemmerne fremover betaler det gebyr, man skal betale via klubmodulet, i stedet for at 

foreningen gør det (som den har gjort i år). Der er tale om 1 procent af det givne beløb. Det er det, som det 

koster at bruge klubmodulet. 

Klubben har ikke så mange penge, og det giver ekstra arbejde for blandt andet kassereren. 

Forslaget er vedtaget 

 

 

6. Valg af formand (ulige år - udgår i 2020)  

springes over 

 

 

7. Valg af kasserer (lige år) -   På valg er:  Kirsten Bødker  

Genvalgt 

 

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer -  På valg er:  1. best. med.: Jens Jørgen Pedersen 

                                                                                  2. best. med.: Susie Bojer 

Begge genvalgt 

 

 

9. Valg af 2 suppleanter -   På valg er:  1. suppleant: Ann Elgaard Jensen 

                                                                  2. suppleant: Jette Bonde 

1. suppleant genvalgt                                                                                                                          

2. suppleant har valgt at trække sig - Iben Friis Christensen vælges. 

 

 

10. valg af 2 revisorer -   På valg er:  1. revisor Bente Jakobsen 

                                                              2. revisor Aase Troelsgaard 

Begge genvalgt 

 

 

11. Valg af revisorsuppleant -   På valg er:  Susie Bojer 

Genvalgt 

 

 

12. Eventuelt  



 

 

Der gøres opmærksom på, at landsuddannelsens formand stopper, og at der derfor skal være valg, og der 

opfordres til, at klubben, når der skal vælges, husker på, at vi ønsker positive træningsmetoder, og på ingen 

måde ønsker at gå baglæns. 

 

Der tales om muligheden for at klubben, måske kan være vært ved større arrangementer, så som f eks 

hvalpemodul til marts. Dog kan køkkenfaciliteterne vise sig at være et problem.  

 

Crosserne og deres parkering tager meget plads. Nogle har desuden løse hunde med. Det er en stor 

udfordring. Formanden har talt med crossernes formand og næstformand. Crossklubben skal melde ud til 

deres brugere, hvordan der må parkeres. De har lovet at gøre noget ved det. Vi håber, de holder det nu. Det 

er en udfordring, at der er så mange brugere, og nogle ved måske slet ikke, hvor de må og ikke må parkere, 

men det er crossklubbens ansvar at give dem besked. 

Et skilt kunne være en løsning.  

Hegn, som i hvalpegården, er sidste mulighed.  

 

 

Bestyrelsen fortsætter uændret og består af: 

 

Formand Bodil Fur 

Nærtformand Jens Jørgen Pedersen 

Kasserer Kirsten Bødker 

Sekretær Charlotte Neumann 

Medlem Susie Bojer 


