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Generalforsamling 
 

Lørdag den 29. oktober 2022 kl. 1100 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

 

Hanne De Wolff 

 

2. Beretning af foreningens formand 
Formandens beretning oktober 2022 
Et år er gået siden vi sidst var samlet til generalforsamling her i vores dejlige klub. Og om en uge fylder 

Ørsted DcH 42 år. Det er faktisk en pæn alder for en forening, som vores. 

 

Det forgangne år har været fyldt af aktiviteter og det har været så dejligt ikke at være begrænset af 

restriktioner. 

Herligt at vi kunne slutte året af med vores traditionelle juleafslutning med bankospil, hygge, æbleskiver 

og gåtur. Det var dejligt at kunne det igen sammen med jer. 

Og en god nytårsappel, som ikke var begrænset til udendørs, men også til snak, hygge og varm suppe i 

klubhuset. 

Vi havde også en rigtig god arbejdsdag – tak til alle jer der mødte op og gav en hånd med, det er dejligt at 

se den opbakning. 

Sommerballade fik vi også afviklet, en virkelig god og dejlig dag med masser af godt hundearbejde, glade 

hundefører og masser af snak og grin på tværs af alle holdene. 

For sjov træning i sommerferien bød blandt andet på en dag med spor, hvor rigtig mange mødte op og 

prøvede kræfter med den disciplin, der var også nosework og agility. Og traditionen tro var vi også en tur 

på Gl. Estrup til fælles gåtur. 

Vi var igen i år flot repræsenteret på Stenalt Marked – tusind tak til alle jer, der kom og deltog, til alle jer 

der tog en tørn med at få hentet udstyr og både stillet det op og taget ned igen. En fin dag med - heldigvis 

godt vejr. 

 

Som nævnt til sidste generalforsamling, har vi i år haft et spotkursus – det blev Hoopers med fin tilmelding 

af både medlemmer og en enkelt deltager, som ikke er medlem – hvilket vi gerne vil. 

Vi satser på at afholde flere spotkurser i kommende år 

I år har vi søgt om tilskud i DcH Kreds 3 Hjælpefond, hvilket har gjort det muligt at få nye figurant skjul 

og nye lydighedsspring er på vej. Vi fil bevilget 8.450, - kr. 

Gennem hele året har vi sagt velkommen til rigtig mange nye hvalpe – det er dejligt og det er en fryd at se 

hvalpe som fører arbejde og have det sjovt på banen. 

Med hensyn til konkurrencer, har vi haft både lydighedsfolk og agility ude i kreds- og landskonkurrencer, 

tak for at I repræsenterer vores klub på bedste vis. 



I år er vi også blevet beriget med en dommer – tillykke Henrik. Det tænker jeg vi nok kan finde ud af at 

bruge. 

Jeg vil gerne sige en stor tak til Jens Jørgen og Bo for at holde vores plads så fin, det er en ren fryd at 

træne hund på en velholdt bane. 

Og en stor stor tak til vores instruktører, der uanset vejret stiller op for at undervise os hundefører, de deler 

gerne ud af deres store viden og er der udfordringer bliver hver en sten vendt for at finde en god løsning. I 

er guld værd – tak for jer. 

 

Tak til alle jer hundefører, som bakker om jeres klub – det er vi rigtig glade for og ser frem til masser af 

timer sammen med jer her på banen. 

Sidst men ikke mindst en stor tk til bestyrelsen for godt arbejde gennem hele året, og hvor er det fint vi 

igen har kunnet afholde bestyrelsesmøderne fysisk – det er bare noget andet. 

Jeg glæder mig til det næste år sammen med jer, her på banen og forhåbentlig er der flere, som har lyst at 

tage ud i konkurrencer og repræsentere os igen. 

Tak for ordet. 

Bodil Fur 

formand Ørsted DcH 

 

Beretningen er godkendt 

 

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer 

 

Regnskabet er godkendt med et overskud på kr. 6.632,54 

 

4. Fastlæggelse af kontingent 

 

Kontingentet for 2023 forhøjes med kr. 50,00 til i alt kr., 1.250,00 

 

5. Indkomne forslag 

 

 Forslag:  

For at lette kassererens arbejde, og mindske omkostningerne til Nets, forslår jeg, 

at vi tilbyder et kaffeabonnement til medlemmerne på kr. 50,00 om måneden. 

Det betyder, at der er fri kaffe/kage på alle træningsdage i klubben i weekends. 

Det er selvfølgelig en frivillig ordning, og man kan stadig købe pr. gang. 

Men vi opfordrer alle, der har mulighed for det, til at benytte abonnementet. 

 

Forslaget blev vedtaget 

 

 

6.  Valg af formand (ulige år – udgår i 2022)  

  På valg er: 

 

7.  Valg af kasserer (lige år)  Genvalgt Kirsten Bødker 

 

8.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer  

 



 1. bestyrelsesmedlem: Genvalgt Jens Jørgen Pedersen 

 2. bestyrelsesmedlem: Genvalgt Susie Bojer 

 

 Bestyrelsen består derfor stadig af: 

 

 Bodil Nygaard Fur 

 Kirsten Bødker 

 Jens Jørgen Pedersen 

 Susie Bojer 

 Ann Elgaard Jensen 

 

9.  Valg af 2 suppleanter  

 

1. suppleant: Genvalgt Hanne Hjort Møller 

2. suppleant: Genvalgt Iben Friis Christensen 

 

.  10. Valg af 2 revisorer 1. revisor: Bente Jakobsen  

 

 Lena Berg er valgt i stedet for Bente Jakobsen 

 

  2. revisor: Aase Troelsgaard 

 

 Pia Pedersen er valgt i stedet for Aase Troelsgaard 

 

   11.  Valg af revisorsuppleant Genvalgt Susie Bojer 

 

   12.  Eventuelt 

 

 Nye Hf mangler opfølgning på hvalpeholdet – hvordan fortsætter man derefter? 

 

Hvad laver vi på de forskellige hold. Tydelig præsentation af holdene, og for-

ventningsafstemning - (Hf bliver nervøse, når vi taler om fremtidige konkur-

rencer for dem) – udlevere programmet for året for de forskellige hold 

 

Hf ønsker besked tidligst muligt, ved ændring/aflysning træning 

 

Vores kalender ønskes opsat på opslagstavlen i klubhuset, og ikke kun på 

hjemmesiden. 

 

Bestyrelsen skal huske, at bede medlemmerne om hjælp ved arrangementer i 

klubben. 

 



Thomas Krøjer ønsker, at vi bliver vært for flere af de kurser på kredsplan, han 

instruerer i. 

 

Iben Friis Svendsen foreslog, at vi kunne lave videomateriale om de forskellige 

øvelser med/til HF. 

 

 For at udvikle klubben blev det foreslået, at der oprettes et konkurrenceudvalg, 

 så vi får mulighed for, at være værter for konkurrencer i klubben. Der er nedsat 

 et udvalg bestående af Henrik L. Sørensen, Iben Friis Svendsen, Pia Mogensen 

 og Lena Berg. Det bliver op til konkurrenceudvalget, at få afviklet konkurrencer

 i henhold til reglerne, og at rekvirere den nødvendige hjælp til afholdelse heraf. 

 

 Lena Berg havde en bøn om, at når vi afholder arrangementer/konkurrencer, 

 at vi udmelder tidligt, hvad der forventes, at H + HF’ere. 

 

 Vi skal fortsat kæmpe for fastholdelse af medlemmer, så de får lyst til at 

 fortsætte i klubben, når hvalpen har fået den grundlæggende træning. 

 

 

Referant: Susie Bojer 


