
DcH - Hernings generalforsamling. 
Mandag d. 27. januar. 2020  

i klubhuset. 
 
 

Referat 
 
 
1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Erik B. Pedersen, som blev valgt.  
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. 
Referent: Inger-Lis Pedersen blev valgt. 
Der var mødt 66 medlemmer frem. 
 

 

2. Beretning af foreningens formand. 
Årets Landsmøde i DcH Danmark, som er det, der svarer til en generalforsamling, 
forløb roligt. Der arbejdes meget med visioner for DcH og om, hvordan man får disse 
visioner ført ud i livet via lokalforeningerne. Fastholdelse af medlemmer ude i 
lokalforeningerne er selvfølgelig også et stort tema. Medlemsmæssigt kom vi ud af 
2019 med en tilbagegang på 82 medlemmer til i alt 12.534. Det generelle billede 
rundt i landet er, at der er medlemmer nok at få, men at man mangler trænere. Det 
blev også vedtaget, at NoseWork bliver en officiel del af DcH. Der er nedsat et 
Nosework udvalg, som skal stå for det praktiske arbejde med et konkurrence-
program og uddannelse af instruktører. 
 
Ny database 
Årets største nyhed blev nok, at vi skulle have en ny database. Landsforeningens 
database er forældet, og der var ikke længere support, så en evt. fejl i systemet ikke 
kan rettes. Valget er faldet på et system, som hedder Klub-modul. Vi har også valgt 
at skifte til dette system, da det har nogle store fordele mht. registrering, betaling, 
tilmelding til konkurrencer osv. Men som alt nyt så kræver det lidt indkøring. 
Økonomien ser stadig fornuftig ud, og kontingentet forblev derfor uændret. 

Status 
Her i kreds 2 havde vi medlemstilbagegang - et minus på 35 medlemmer, så vi nu er 
1677.  Økonomien er stadig meget positiv, så heller ingen kontingentstigning her. 
Her i vores egen klub har vi desværre bidraget med tilbagegangen igen i år. Efter 
347 medlemmer sidste år endte vi 2019 med 332 - en tilbagegang på 15. Det er en 
udvikling, vi skal have vendt. Vi er meget afhængige af antallet af trænere, som har 
lyst til at træne hvalpe og voksen begynder hold. Der er nogle faste hvalpetrænere, 
og heldigvis melder der sig nogle, som gerne vil tage en ekstra tørn med 
begynderholdene. Men fakta er, at vi de sidste par år har manglet 1 til 3 hold om 
året. 
Her i starten af 2020 har vi 29 forskellige hold og 52 trænere, aspiranter og 
hjælpetrænere. Det er et kæmpe arbejde at få koordineret alle ønsker fra trænere og 
hundeførere, for dem er der rigtig mange af, så en stor tak til Træningslederudvalget 
for det kæmpe arbejde I udfører med at få det hele til at hænge sammen. 
Herudover har vi vores trofaste personale i kantinen og vores utrættelige 
bankohjælpere. I løbet af året er der selvfølgelig en afgang af trænere og frivillige, 
men heldigvis er der også en tilgang af nye. Dette betyder, at vi fortsat formår at 
holde en stab på ca. 75 frivillige. 
 



I løbet af året har vi også afviklet stævner. Det har som sædvanligt kørt på skinner. 
Stor tak til udvalgene Agility, Rally, Lydighed og kantinen for det store arbejde I 
lægger i det. Vi blev for nyligt spurgt, om det giver overskud at holde disse 
konkurrencer, og som I kan se i regnskabet senere, så bidrager det med en 
væsentlig indtægt til klubben. 
En anden stor begivenhed er DcH`s Danmarksmesterskab. Det var i år langt i 
hænderne på DcH Langeskov. Vi var som sædvanligt godt repræsenteret og 
resultaterne var også i top. Én 2nde. og én 3de. plads i agility, og én 2nde. plads i C-
klassen. Stort tillykke Annette, Heidi og Sanne med de flotte resultater. 
 
Investeringer 
Årets investeringer har primært bestået i opførelse af et Rallyskur, som 
rallyafdelingen selv har stået for opførelsen af, og ikke mindst et vandingsanlæg i 
hallen. Det kom - af forskellige årsager - lidt skidt fra start, men er nu fuldt installeret. 
Man er i gang med indkøring af anlægget, men vande, det kan det i hvert fald. 
Der er også opført en indhegnet legeplads til hvalpe og andre langs hallen. 
Der var også lidt problemer med den lille røde traktor, som var ved at give Heine og 
Hans lidt flere grå hår, men efter flere operationer blev det løst. Det betød dog, at 
selv om vi fik lidt hjælp fra både kommunen og Trine til at få slået græsset, så blev 
det lidt langt ind imellem. Det var der flere, som var lidt utilfredse med - jeg ved ikke, 
om de tror at græsset slår sig selv, men det gør det ikke. Heine bruger rigtig mange 
timer på det hver uge i græssæsonen. Trine har også kæmpet en brav kamp med en 
snu rotte i skuret og en vandhane i køkkenet. Nåh-jo! Så var der også noget med det 
der induktion. 
Vi har også fået en ny hjertestarter. Et af vore medlemmer var så flink at sponsorere 
en ny, da den gamle ikke kunne repareres   
 
2020 
Hvis vi skal kigge lidt frem imod, hvad 2020 bringer, så håber vi selvfølgelig, at vi 
kan øge vores medlemstal til de ca. 350, som vi mener er det realistiske. Vi skal 
selvfølgelig pleje vore nuværende medlemmer, men det er også vigtigt at få det 
nødvendige antal nye hundeejere ind i klubben. Det er dem, som er starten af 
fødekæden op af i systemet, både som hundefører, men også som frivillig i klubben. 
Vi har ikke planlagt de større investeringer, men hvis det forslag om dræning, som vi 
senere skal stemme om, bliver vedtaget, ja, så er der jo et større stykke arbejde, der 
skal gøres og også en større investering 
 
Tak 
Til sidst skal der lyde en stor tak til alle vore frivillige for det store stykke arbejde, I 
lægger i klubben. Jeg håber, I har lyst til at fortsætte lidt endnu. 
 
Rent personligt har jeg valgt at stoppe som formand og dermed også i bestyrelsen. 

Jeg har været i forskellige udvalg uafbrudt i over 20 år og synes, det er tid til en 
pause fra det organisatoriske arbejde. Så tak til bestyrelsen for et godt 
samarbejde. 
 

 
3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer. 
o Budget for kommende år fremlægges for generalforsamlingen til 

udtalelse. 
Regnskabet fremlagt og enstemmigt godkendt. 
Budget for 2020 fremlagt og enstemmigt godkendt 

 
 



4. Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Dette blev enstemmigt vedtaget. 

 
5. Eventuelt nyt fra de faste udvalg: Træningslederudvalget, 

lydighedsudvalget, kantineudvalget, aktivitetsudvalget, 
bankoudvalget, agilityudvalget 0g rallylydighedsudvalget, samt 
relevante ad-hoc udvalg. 
 
TRL: 
I 2019 har TRL’s. fokus været på at udarbejde en strukturændring for vores 
begynderhold. Det fremlagde vi på forårets trænermøde, og det blev sat i værk fra 
maj 2019. 
Formålet med ændringen er at fastholde flere medlemmer efter begynderholdene i 
klubben. Det betyder, at vi har ændret varigheden af vores hvalpe og begynderhold 
fra 3 til 6 mdr. Unghundeholdet, som varede 6 mdr. blev udfaset, og der blev indført 
3 mdrs. PRE hold for Lydighed, Agility og Rally, som er forberedende hold til at 
starte på en af grenene. Dem, der ikke vil fortsætte i én af disse grene, har mulighed 
for at vælge et Motionshold eller Nosework. Det indebærer, at hundeejerne kommer 
hurtigere i gang med at træne øvelser, de skal bruge fremadrettet. Vi håber, det på 
sigt betyder, at vi kan fastholde flere medlemmer efter begynderholdene i klubben. 
 
Vi havde ved årsskiftet 40 instruktører, 2 aspiranter og 10 assistenter/hjælpere. Der 
er 29 hold i gang. Vi har haft nogle trænere, der er stoppet helt i 2019 og nogen, der 
har haft brug for en lille pause som træner. Der er blevet uddannet et par nye (Rita 
og Tanja) og vi har fået et par, som er uddannet i andre DcH klubber. 
Så har vi udarbejdet 3x holdplaner, men det er ikke helt nemt, da det bliver sværere 
at få det til at hænge sammen. Især mht. hvalpeholdene og agilityholdene. Så vi vil 
gerne opfordre kraftigt til, at der er nogle medlemmer, der overvejer om de kan give 
en hånd med i træningen. Snak med jeres træner, eller kom til en af os i 
træningslederudvalget, hvis I er interesseret og vil høre mere. 
Vi har afholdt 2 trænermøder. Et møde i foråret og et i efteråret. På efterårsmødet fik 
vi et brush-up lynkursus på 30 min. af Jesper fra Falck i brugen af den nye 
hjertestarter. Det var kort, men effektivt. Ingen tvivl om, at vi kunne have brugt 1 time 
eller 2 på det. Efterfølgende havde Else Grønkjær 1 1/2 time til at fortælle og 
præsentere platformtræning.  
 
Vi starter til februar 2020 et nyt hold, som vi har manglet længe, nemlig et 
motionshold med Brian som træner, som kommer til at hedde ”Hverdagslydighed” 
Det bliver et hold for dem, der vil træne almen lydighed, men som ikke ønsker at 
træne øvelserne efter DcH-Programmet (Konkurrence-Lydighed). 
I løbet af 2019 er vi blevet mere beviste om, at vi mangler noget 
informationsmateriale til nye trænere og trænere, som kommer fra andre klubber. 
Derfor vil TRL’s. fokus i 2020 blive at få udarbejdet dette. Og vi starter ud med at få 
inputs fra trænerne og udvalgene ved trænermødet i marts. 
 
Lydighed:  
Vi har i år fået afviklet klubmesterskab og vores årlige kredskonkurrence. Det forløb 
rigtig godt, så tak til alle, der hjalp, sporlægger, figuranter, beregnere og kantinen. 
I år bliver det lidt anderledes, idet vi afholder C og E konkurrence allerede i foråret   
lørdag d. 18. april. 
Vandrepokaler, som uddeles til årets bedste hund i klasserne.  
Det er gennemsnittet af de 3 bedste konkurrenceresultater i årets løb. 
 
C-klassen Sanne Bækgård 146.90 P 
B-klassen Bjarne Meyer 172.60 P 



A-klassen Majbritt Høj Clausen 280 P 
E- Klassen ingen 
 
Til sidst vil jeg på udvalgets og ikke mindst på hundeførernes vegne sige tak til alle 
de frivillige, som stiller op og bruger deres tid som hjælpere til konkurrencerne. 
 
Kantineudvalget 

Vil bare gerne sige tak  Tak til de fantastiske frivillige, som passer kantinen i 
hverdagene. Også tak til dem, der kommer ind og køber noget/ drikker kaffe, kom 
endelig ind allesammen, det er meget sjovere at stå i kantinen, når der sker noget. 
Kunne godt bruge 1-2 ud over dem, som har sagt ja til at hjælpe v. arrangementer, 
så der er flere om at dele ‘vagterne’. 
 
Aktivitetsudvalget: 
Der er afholdt div. arrangementer med fint fremmøde, så dem der sidder i udvalget 
fortsætter. 
 
Bankoudvalget: 
Det er gået godt for banko i det forgangne år, dog vil vi gerne have nogle flere til at 
melde sig som hjælpere, da dem der er, ikke bliver yngre. 
 
 
Agilityudvalget: 
Året 2019 er gået godt på agility siden. Vi er (tror jeg, har svært ved at tælle i det nye 
klubmodul) ca. det samme antal agilityudøvere som sidste år. 
Vi har haft nogle udfordringer med at finde trænere på de grundlæggende hold. Det 
har betydet, at præ agility og begynderholdet er lagt sammen pt. 
Vi har holdt vores sædvanlige 4 konkurrencer i år med samlet ca. 400 deltagere. 

Klubmesterskabet blev i år holdt på et andet tidspunkt, end vi plejer, sammen med 
de andre grene. Det gik fint, selvom det er lidt svært at få afslutningstidspunkterne til 
at passe sammen. 

Vi må nok indrømme, at vi ikke har fået arrangeret nogle kurser i 2019 – der er vi så 
så heldige at have nogle fantastiske agilityudøvere, der har arrangeret nogle gode 
kurser og udbudt dem her i klubben. 
 
Vi har de dygtigste, engagerede og nytænkende trænere på agilitysiden, det er vi 
utroligt glade og taknemmelige for. Dette kan også ses på resultatsiden - ud over en 
masse flotte resultater gennem året havde vi 14 ekvipager med til Dm. Vi fik 2 på 
podiet igen i år, nemlig Heidi, som blev nr. 2 i stor og Anette, som blev nr. 3 i 
mellem. Alle 3 kredsmesterpokaler kom også til Herning som tegn på flotte, stabile 
resultater gennem året, nemlig til Majbrit, Helle Madsen og Mette. Nå ja,- så vandt vi 
også den samlede DGI pokal i DGI Midtjylland. 

Tak fra agilityudvalget 
 
RALLYUDVALGET 
I skrivende stund ser det i det nye klub-modul ud til, at vi har haft en 
medlemstilbagegang, men det skyldes nok nærmere, at flere endnu ikke er oprettet i 
det nye system. 
I 2019 fik vi for første gang oprettet et pre-rallyhold, og det var en stor succes. 
Desværre blev det kun til det ene hold. Ingen tvivl om, at vi også fremover skal 
arbejde for at tilbyde pre-hold. 



Vi er blevet synlige ud over klubbens egne rækker, idet vi har fået flere medlemmer 
langvejs fra.  
Vi har også fortsat den gode tradition med, at alle trænere og hjælpere mødes 2 
gange om året for at udveksle erfaringer. Det er helt sikkert med til at styrke 
sammenholdet mellem trænerne og sikre, at vi ”følger det samme spor”. 
Det var også i 2019 Helle Kristensen blev uddannet rallydommer, så vi nu har 4 
dommere i klubben. TILLYKKE til Helle. 
1 træneraspirant er stadig under uddannelse, og flere af vore trænere har deltaget i 
efteruddannelseskurser, ligesom vi har afviklet et fremragende kursus med Rikke 
Svensson. 
 
I 2019 fik vi 3 deltagere med til DM: 
Helle Kristensen 
Mirjam D. Andersen 
Dorthe Knudsen 

 
Klubmestre i 2019 blev: 
Ultra Begynder:  Charlotte Johannesen 
Begynder:   Lone Hansen 
Øvet:   Thomas Kristensen 
Ekspert:   Dorthe Knudsen 
Champ:   Helle Kristensen 
 
De nye, redigerede skilte blev lanceret i starten af året, og fra august trådte de i 
kraft. Der er både ændret i flere af de eksisterende skilte og kommet nye til, så 
kravene er skærpet en del. 
De 2 traditionelle stævner forløb planmæssigt, og i DGI-turneringen kom pokalen 
igen hjem på rette plads med en overbevisende 1. plads. 
Et længe næret ønske om at få bygget et nyt skur til vore rallyrekvisitter blev opfyldt, 
så vi nu ikke behøver at slæbe så langt med tingene. P.g.a. den megen regn var det 
nødvendigt at køre et tykt lag træflis på både indenfor og rundt om skuret. 
TAK til bestyrelsen for at bevilge os pengene og til dem, der hjalp med at bygge. 
 
2020: 
Vi følger løbende med i udbuddet af kurser, og vi opfordrer igen vore instruktører til 
at deltage, så vi til stadighed har en veluddannet stab af instruktører. Der vil også 
internt blive afholdt 1 eller måske flere kurser for hundeførere. 
Forventningen er, at der til maj er flere, der rykker videre, og så bliver der nok igen 
behov for et selvstændigt RUK-hold, og vi håber, der kommer et Pre-hold igen. 
 
Vi har fået tildelt 2 hjemmestævner, og vi deltager selvfølgelig igen i både DcH-
stævner og DGI-turneringen. Herbert er stoppet som DGI-kontakt, og jobbet er 
overtaget af ????? 
Højt på vores ønskeliste står et stort ønske om at få drænet vore arealer, så de også 
i regnvåde perioder kan bruges i længere tid. (behandles under andet punkt) 
 
Sluttelig vil vi rette en stor tak til medlemmerne, fordi de bidrager til et fremragende 
sammenhold og flittigt giver en hånd med, når det kræves, og til vore sponsorer for 
deres uvurderlige hjælp med fine gaver til vore stævner.  

 
 

6. Behandling af indkomne forslag. 
Bestyrelsen foreslog ændringer i vedtægterne, dette blev omformuleret og godkendt. 
Der var 1, der undlod at stemme, resten stemte for. 
 
Indkommet forslag om dræning: 



Forslaget blev debatteret. Forslagsstilleren trak forslaget tilbage. Et ændringsforslag 
blev vedtaget. 
"Bestyrelsen bemyndiges til at nedsætte et hurtigtarbejdende ad-hoc udvalg med 
bred repræsentation fra klubbens aktiviteter til undersøgelse af muligheder for 
afvanding af hal og baner."   
1 stemte imod, 3 undlod at stemme, resten stemte for. 

 
 

7. Valg af formand/kasserer. 
Bestyrelsen foreslog Rie Simmelkjær. 
En fra salen foreslog Trine Balleby, men hun ønskede ikke at stille op. Så Rie blev 
enstemmigt valgt. 

 

8. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 
Lise Damsgaard Hansen har ombestemt sig og ønsker at stille op.  
Hun blev valgt 
Anita Johansen stiller op, og hun blev valgt. 

 

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
Flemming Koldby blev genvalgt som 1.suppleant 
Brian Jensen blev valgt som anden suppleant 
 

10. Valg af 1 revisor for 2 år. 
Kaj Bjarne Jensen meldte sig og blev valgt. 

 
11. Valg af 2 revisorsuppleanter. 

Rita Kristensen blev genvalgt som 1. suppleant. 
Gitte Madsen blev valgt som anden suppleant. 

 

12. Eventuelt. 
Uddeling af pokaler: 
Uegennyttigt arbejde:  Jens Mortensen 
Største førerfejl:   Trine Balleby 
Ungdomspokalen:   Silas Leth Staunstrup 
Trænerpokalen:   Dorthe Knudsen 
 
Under evt. kom der forslag fra salen: 
Handicapparkering, 
Lys ved hvalpelegepladsen 
Træerne i skoven, hvornår flises de? 
Flere skure (lydighedsskur på det nye areal) 

Hanne T. vil rengøre vinduerne i klubhuset, hvis der er en, der vil lukke hende ind. 
 
Fanepladen blev slået i af DM-deltagerne. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede mødet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ane-Marie Simmelkjær   Inger-Lis Pedersen 
-formand    --næstformand og kassserer 
 
_________________________  ___________________________ 
 
 
 
Trine Balleby   Anette Becker Berg 
 
_________________________  ____________________________ 
 
 
 
Anne-Mette Z. Poulsen   Lise D. Hansen 
 
__________________________  _____________________________ 
 
 
 
Anita Johansen   Erik B. Pedersen 
    -dirigent 
 
__________________________  _____________________________ 
 
 


