
Generalforsamling 2022 

30.01.2023 

 

 48 deltagere. 

 

1. Valg af dirigent. 

Hanne Thomsen er valgt. 

Der er indkaldt til generalforsamlingen og det er afholdt efter klubbens 

vedtægter. 

 

2. . Beretning af foreningens formand, Rie Simmelkjær 

Beretningen er godkendt. 

Dorthe Østergård kender en handymand, der muligvis kan lave traktoren. 

DCH skal selv købe reservedele til det. 

 

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer, Ingerlis Pedersen – i 

hendes fravær fremlagt af Anette Becker. Budget for kommende år 

fremlægges for generalforsamlingen til udtalelse. 

Spørgsmål til egendomsskat: vi betaler egendomsskat til bygninger, der 

ejes af DCH Herning og lejer jorden af kommunen. 

Spørgsmål til kontigent fremgang. Vi forventer fremgang. 

Regnskabet er godkendt. 

 

4. Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen. 

Bestyrelsen anbefaler en stigning på 92 kr, det vil sige 1430 kr ialt. 

Der er diskussion om det skal sættes op til 1500 kr. i alt. 

Skal der evt. betales mere for de hold der bruger hallen? 

Kan vi gøre mere, for at få flere indtægter ind på hallen? 

Bestyrrelsens forslag er vedtaget. 

 

5. Eventuelt nyt fra de faste udvalg: lydighedsudvalget, agility/Hoopers 

udvalget, rallyudvalget, noseworkudvalget, kantineudvalget, 

aktivitetsudvalget, bankoudvalget, samt relevante ad hoc udvalg. 

Lydigheds beretningen godkendt 

Agility beretningen godkendt. Årets AG hund lille går til Maj-Britt 

Løvstad. Mellem hund går til Maiken Preier, stor hund går til Heidi Bjerre 

Poulsen. Årets højdespringer går til Mette Bergen. 

Hoopers, der er 4 hold i gang pt. 

Rally beretningen godkendt. 



Nosework beretningen godkendt. 

Kantineudvalget beretningen godkendt, spørgsmål til manglende overskud 

i kantinen? Kan vi få flere til at bruge kantinen? 

Hal beretningen godkendt. Spørgsmål: bliver bunden vandet nok? Der er 

et udvalg under AG, der søger fonde til ny halbund. Da AG ikke mener, 

bunden er god nok til dette. De mener desuden, at der er nogle der 

fravælger AG konkurrance i DCH Herning, på grund af standen på 

halbunden. 

Hoopers kan sagtens bruge hallen, med den bund den har. 

Kan den fx lejes ud til hoopers? 

Der kan arbejdes på at få flere reklameskilte op. 

 

6. Behandling af indkomne forslag - Forslag, der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 14 dage før 

generalforsamlingen afholdes (9. januar 2023). 

Bestyrrelsens ændringsforslag af vedtægterne §9: 

Udvalg: hoopers får sit eget udvalg. 

Banko udvalget bliver slettet. 

Aktivitetsudvalget afsluttes - og bliver efterfølgende et ad hoc udvalg. 

Ændringsforslagene er vedtaget. 

 

7. Valg af formand/kasserer - På valg er Ingerlis Pedersen (modtager 

ikke genvalg). 

Bianca Kallestrup er foreslået af bestyrelsen. 

Hun er valgt. 

 

8. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år - På valg er: Anne-

Mette Poulsen (modtager genvalg) Birgit Andersen (modtager 

genvalg) Anette Becker (modtager ikke genvalg). 

Rie fortæller lidt om bestyrelsens arbejde. Klubmodul er hårdt arbejde. 

Trine balleby er foreslået. 

Trine er valgt. 

Birgit og Anne-Mette er genvalgt. 

Anette fortsætter arbejdet med klubmodul og vi skal have en mere oplært i 

det. 

 

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: - På valg er: 1. suppleant: 

Hanne Thomsen (modtager ikke genvalg) 2. suppleant: 

Pernille Ann stiller op som 1. suppleant. 



Anette Becker stiller op som 2. suppleant. 

De er begge valgt. 

 

10. Valg af 1 revisor for 2 år: - På valg er Palle Just (modtager ikke 

genvalg). 

Hanne Mølgård er valgt. 

 

11. Valg af 2 revisorsuppleanter: - På valg er: 1. suppleant: Gitte 

Madsen (modtager genvalg) – 2. suppleant: Rita Kristensen 

(modtager ikke genvalg). 

Gitte Madsen er valgt til 1. revisorsuppleant. 

Vakant 2. suppleant. 

 

12. Eventuelt. 

Tak til Anette for det gode bestyrelsesarbejdet. 

Uddeling af diplomer. 

  

 Spørgsmål: 

Børn og unge under 16 må de kun gå på ungdomshold? 

Det er udvalget der tager stilling til det. Og det er den enkelte træner, der 

kan sige ja eller nej  til børn/unge på holdet. 

Der skal inhentes børneatester på instruktører, der træner børn. 

 

 Klubmodul: Har man tænkt over, at der skal flere der skal ind over 

 klubmodul? Det skal der. 

 

 Instruktør kurser: Kan man kun søge tilskud, til det man er instruktør 

 i? 

 Ja indtil videre, men det er noget vi vil drøfte i bestyrelsen,om det 

 skal laves om. 

 

 Hvor tidligt skal der søges om tilskud til kurser? 

 Der skal søges tilskud  ved formanden og kasser, inden kursus start. 

 kasser@dch-herning.dk 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen DcH Herning 

mailto:kasser@dch-herning.dk

