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Referat fra generalforsamlingen 

Lørdag den 9. november 2019 kl. 11.00 

 

 

1. Valg af dirigent 

Mette er foreslået og valgt. Indkomne forslag er godkendte til behandling, de 

indkom rettidigt, men var varslet 2 dage for sent. 

 

2. Beretning af foreningens formand 

Opsummering af årets aktiviteter. Vi har bl.a. haft massagekursus og 

sommertest. Og endnu engang en vellykket deltagelse i årets Stenaltmarked, 

hvor vi får præsenteret klubben på fornem vis. Der er afholdt klubkonkurrencer 

og vi slutter af med et julearrangement d. 30. november.  

Igen i år er det lykkedes, at får bevilget penge fra fonde til vores lille klub. Elro 

har bidraget med 48.000 til overdækning af vores containere, og DGI har 

bidraget med 25.000 til nyt agilityudstyr. Og ved hjælp af en hårdtarbejdende 

bestyrelse og lokale sponsorer har vi fået udvidet terrassen og gangarealet ved 

huset. Tak til JJ Transport for sand og gravearbejde, og til MS SMEDE OG  

MONTAGE for lån af trailer + div. Og en stor tak til Kirsten for hendes 

indsats med at drive projekterne til succes. Det er et kæmpearbejde, som vi er 

glade for, at hun påtager sig. 

Vi har også haft vores årlige arbejdsdag, hvor vi bl.a. fik lavet hvalpegård og 

startet op på fliseomlægningen. 

Der skal også lyde en stor tak til bestyrelsen og græsklipperholdet. 

Det har været et år med mange nye hunde og HF’ere, som vi er meget glade 

for. 

Aase har orlov fra C-holdet i 2020, da hun tager uddannelsen som Canis 

klikker instruktør. Vi er så heldige, at Lasse, som kommer fra DCH Kaløvig, 

men nu er overflyttet til vores klub, har sagt ja til, at være instruktør for C-

holdet, mens Aase er på orlov. 
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Der skal også lyde en stor tak til instruktørerne, for deres store indsats på de 

ugentlige træninger, og for at have lyst til og mod på nye kurser/metoder, til 

udvikling af og gavn for klubben og medlemmerne. 

I år er det kun vores agilityhold, som har været i konkurrencer, det gør de til 

gengæld over al forventning. Stort tillykke til jer og jeres dygtige hunde, som 

er flotte repræsentanter for vores lille klub. 

Nye tiltag i DcH: 

Der ønskes mere ensretning i DcH, og der er introduceret et nyt system, hvor 

der er indført obligatorisk klubmodul for medlemmerne. Vores hjemmeside 

linker til det, og forsiden er tilrettet med de rigtige data og kort, så man nemt 

finder os. 

Og så vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt arbejde i årets løb, og tak til 

jer, der stiller op, når vi har brug for en hjælpende hånd.  

 

Bodil Fur  

Formand  

Ørsted DcH 

 

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer 

Se dokumentet ”regnskab”  

Kommentarer til regnskabet: 

 Der blev spurgt ind til indkøb af godbidder, og vores aftale med Pito. 

Indtjeningen er ok, men vi kan måske godt få bedre priser andre steder. 

Kirsten skal have en snak med Pia, om genforhandling af aftalen. 

 Overskuddet i kantinen er på næsten 2.000,- mod 268 sidste år, så 

projektet med salg af kaffe og kage til træningerne har været en succes. 

 Der er ønske om, at sidste års regnskab kan ses og sammenlignes med 

det indeværende års. 

 Der er bred enighed om, at klubben får rigtig meget ud af vores DGI 

medlemskab, til kr. 400,- om året. Det er en rigtig god partner i mange 

sammenhænge. 
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4. Fastlæggelse af kontingent, træningsgebyr 

Kontingentforslaget er vedtaget 

 

 

 

5. Indkomne forslag 

Begge forslag, som er fritagelse af kontingent og træningsgebyr for DcH 

Ørsteds bestyrelsesmedlemmer, og gratis drikkevarer på den årlige 

generalforsamling, blev vedtaget. 

 

6. Valg af formand (ulige år) 

Genvalg til Bodil 

 

7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem 

Farvel til Per, som udtræder af bestyrelsen – velkommen til Charlotte 

Neumann, nyt bestyrelsesmedlem 

 

8. Valg af 2 suppleanter 

Genvalg til Ann Elgaard Jensen og Jette Bonde 

 

9. Valg af 2 revisorer 

Genvalg til Bente Jakobsen. Jane stopper – velkommen til Aase Troelsgaard 

Bøgedal 

 

10.   Valg af revisor suppleant 

  Valg til Susie Bojer 

 

11.   Eventuelt 

  Det har været under overvejelse, at undersøge en anden bankpartner pga. store 

gebyrer til en lille forening som vores. Men måske kommer der en 

landsdækkende, fælles løsning for lokalforeningerne via DcH. 

 

  Vi kom ikke i hus med, at få sponsoreret projektor til klubben, Lasse vil 

undersøge muligheder herfor. 
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  C-holdets springbrætter trænger til en kærlig hånd. Det er vigtigt, at vi husker, 

at opbevare dem korrekt efter brug. Per mener, at vi kommer langt med en 

gang maling og sand. 

 

  Der blev udvekslet forskellige synspunkter omkring vores aftale med Pito. Alle 

medlemmer kan handle med 10% rabat, hvilket vi sommetider glemmer, at 

gøre opmærksom på. Nogle kan ikke gå ind for eksklusiv aftaler, da man ikke 

mener, at vi skal reklamere eller forfordele nogen. Et af de modsatte 

synspunkter er, at vi gerne vil støtte hinanden i lokalområdet, og at det ikke 

kun er prisen, der er afgørende for, hvor man handler. Men nu ser vi lige, hvad 

der kommer ud af det årlige møde mellem Kirsten og Pia. 

 

  Der er ønske om, at vi bliver bedre til at fastholde nye hundeførere til den 

sociale del efter træning, da der så også er bedre mulighed for, at de fortsætter 

som hundeførere i klubben efterfølgende. 

 

  Søs har fået fremstillet ny præmie/pokal til vores julebanko/afslutning 

 

 

  Susie Bojer, referent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


