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Referat 
 
 
1. Valg af dirigent. 

a) Bestyrelsen foreslår Hanne Thomsen. Valgt. 
 
2. Beretning af foreningens formand, Rie Simmelkjær. 

 
2020 – et mærkeligt år!  
Corona.  
Vi fik vist alle et chok, da statsministeren den 11. marts lukkede det meste af 
Danmark ned – herunder også DcH Herning. 
Jeg vil gerne starte med at takke jer for et noget anderledes år 2020, end jeg 
regnede med, da jeg blev valgt som formand i januar 2020. Det har været et år, som 
jeg – og mange andre – sent vil glemme. Næsten alt har været sat på standby, og vi 
har måttet gøre tingene anderledes. Vi har holdt afstand, sprittet af, gået med 
mundbind og blevet testet mange gange.  
Men I har alle sammen lyttet til vore retningslinjer og reageret hver gang, der kom 
nyt. Tak for det! 
Mette Frederiksen sagde på en af pressekonferencerne, at ”Kriser viser, hvilket stof 
man er gjort af” – Vi kan sige, at DcH Herning er gjort af et godt og slidstærkt stof 
Medlems tilbagegang 
Kredsen nåede lige at afholde generalforsamling før nedlukningen, men der har ikke 
været afholdt formandsmøder i Kredsen. Der blev valgt ny formand, Lise Damsgård 
og ny næstformand, Emily Kew. 
DcH’s Landsmøde kunne heldigvis afholdes 30. august, men der var ikke så mange 
deltagere. 
I 2020 har vi holdt 14 bestyrelsesmøder– det er mere end dobbelt så mange, som vi 
plejer i løbet af et år. Der skulle tages mange beslutninger om, hvordan vi skulle 
forholde os til diverse udmeldinger fra regeringen og Sundhedsstyrelsen, DGI, 
Herning kommune og vores egen landsforening. Jeg har haft mange forespørgsler til 
vores forretningsfører omkring, hvordan vi skulle forholde os. Og flere Nyhedsbreve 
er sendt afsted til jer fra bestyrelsen. 
DcH Danmark havde i 2020 12.214 medlemmer. Det er en tilbagegang på kun 278 
medlemmer. Men enkelte kredse har dog haft fremgang. I Herning har vi haft en 
tilbagegang i medlemstal på 21 medlemmer. Men vi er stadig i 2020 den største 
DcH-klub i Danmark. Foran Hjørring i Kreds 1. 
Men ikke alt var så træls, som det lyder til!! 
Årets gang i klubben 
Vi begyndte året med vand, vand og mere vand. Det havde regnet i flere måneder, 
og vore arealer stod under vand, og det var overalt svært at træne. Ved 
Generalforsamlingen i 2020 fik vi mandat til at gøre noget ved det. Det resulterede i, 
at vi fik nedsat et ad hoc udvalg, bestående af Inger-Lis Pedersen, Hanne Thomsen, 
Heine Kristensen og Erik Pedersen. De fik chefgreenkeeperen fra Herning golfklub 
ud og dybdelufte vores arealer.  
Vi fik lagt dræn ned ved hallen, så vi kan undgå vand i hallen, og vi fik gravet alle 
grøfter omkring arealerne dybere og fjernet små træer og buskads i dem. En 99,9 
kvm sø blev lavet, og vandet blev ledt ud i bækken.  
Det ser ud til, at det har hjulpet nogenlunde. Tak til ad hoc- udvalget for det gode 
arbejde, så vi ikke skal have vaders på for at træne. 



Da Rally og agility skulle afholde stævner i hallen i februar og marts, fik vi også lagt 
et nyt lag i hallen, fordi der stod blankt vand dernede, og det kunne de ikke holde 
stævne på. 
MEN - Så blev alt lukket ned i marts, og vi måtte alle tage en pause fra vort 
foreningsliv. 
Nogle instruktører i klubben var så opfindsomme, at de lavede træningsvideoer, som 
de sendte til deres hold, så hundeførerne ikke helt skulle glemme at træne. Det har 
vist sig at være en rigtig god ide. 
Desværre viste det sig, at Corona også var skyld i, at vi fik ”uindbudt” besøg på 
vores terrasse. Unge mennesker, som nok kedede sig og ikke rigtig vidste, hvor de 
skulle opholde sig, hyggede sig i foråret med at spise og drikke på terrassen. Men 
de glemte at rydde op! Så ofte fandt vi stakkevis af cigaret skodder og affald. Derfor 
fik vi lavet en kæde med lås til at sætte på, så der ikke kunne køres ind på P-
pladsen. Det har hjulpet rigtig meget. Vi ser næsten aldrig nogen på overvågningen 
mere. 
Midt i maj skete der endelig noget – nu kunne vi komme i gang igen. Men det blev 
ikke helt, som vi havde regnet med. Al træning var med afstand, ingen hygge 
bagefter. Hundeførerne skulle gå direkte ned til træningen og køre hjem igen, når 
timen var slut. Alt skulle sprittes af og ingen åbning af kantinen. 
Det blev nogle meget anderledes træninger! Men alle tog det med godt humør. Vi 
var trods alt i gang. 
Bankoudvalget kom i arbejde igen i begyndelsen af juni. Men søgningen var ikke så 
stor. Lidt penge er der dog kommet i kassen fra banko. Tak til bankoudvalget, fordi I 
stiller op for vores klub. 
I juni fik lydighedsudvalget bygget deres længe ventede skur. Det har givet lidt mere 
plads i skuret ved klubhuset, og nu har lydighed deres ting tæt på træningspladsen, 
og skal ikke slæbe det langt.  
Den 1. september kunne vi byde en ny gren i klubben velkommen, nemlig Hoopers. 
Det var en succes fra starten med to fyldte hold. Så vi har gjort det til en fast sport, 
og har indkøbt diverse forhindringer. Nu håber vi, at det også snart bliver en fast 
sport i DcH Danmark, så der kan blive uddannet instruktører og dommere. Tak til 
Gitte Madsen for det gode initiativ. Holdene er vist mere end fyldt op. 
Men bedst som alle var glade, fordi vores tilværelse var ”næsten normal” igen, steg 
smitten desværre, og i begyndelsen af oktober kom der igen nye restriktioner. Vi 
måtte kun være 10 incl. instruktør på holdene, og enkelte hold måtte deles. Vi måtte 
ikke blande os med andre hold. Ingen hygge efter træning. Mundbind, sprit og 
afstand igen, igen. Men igen tog I det med godt humør. Det var jo sådan det var!!  
Vi kunne ikke gøre noget ved det – blot rette os efter anbefalingerne. 
DcH’s DM i Sydthy i september blev desværre aflyst. Alligevel har flere af vore 
dygtige konkurrence hundeførere været i konkurrence. Og flere har også fået nogle 
gode resultater med hjem. Noget af DGI -turneringen blev gennemført for både rally 
og agility. Og Rally fik igen pokalen hjem til klubben.                  
Der har ikke været mange arrangementer i klubben i årets løb, men det lykkedes 
alligevel at arrangere en rengøringsdag i november. Der blev pudset vinduer i 
klubhuset, og fældet buske og træer på arealerne. Dejligt at se så mange yde en 
indsats.  
Den 1. november måtte der igen trænes i hallen – desværre var glæden kort, da der 
midt i december igen blev lukket ned for træning i klubben. Denne nedlukning 
varede i næsten 3 mdr. 
Vision for 2021 
Vores håb for 2021 er -  pga nedgangen i medlemmer -  selvfølgelig at få nogle flere 
interesserede i hundesport. Men da det kniber med at skaffe trænere til 
hvalpeholdene, som jo er første led i vores fødekæde, så bliver det svært. Vi kunne 
starte mindst et hvalpe/begynder-hold mere tre gange i løbet af året, hvis vi havde 
trænere til hvalpene. Så hvis der sidder en med en lille hvalpetræner i maven, så sig 
endelig til! 



Vi kan også bruge flere hjælpetrænere til alle hold.  
Et stort håb er, at vi kan få gang i vores kantine og afholde møder, så der kan 
komme penge i kassen igen. Det trænger vi til! 
 
 
Og så håber vi selvfølgelig, som alle I andre, at vi får et godt corona-frit år 2021. Så 
vi alle kan komme i gang med det vi holder af i DcH:  At træne vore hunde og have 
samvær med vore holdkammerater. 
Afslutning 
Jeg vil takke bestyrelsen for altid at møde op, når jeg har indkaldt til møder, ofte med 
kort varsel. Så tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. 
Og til slut vil jeg sige en stor tak til alle vore frivillige (ingen nævnt, ingen glemt) for 
det arbejde I lægger i klubben. På trods af det mærkelige år – 2020! 

 
a) Beretning er taget til efterretning 

 
3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer, Inger-Lis Pedersen. 

a) Spørgsmål vedr. om der er søgt af de diverse coronafonde?  
Svar: Det er der ikke. Men der er en aktuel fra Herning Idrætsråd som der skal nok 
kan søges. 

b) Regnskabet er godkendt. 
o Budget for kommende år fremlægges for generalforsamlingen til udtalelse. 
o Hvorfor laver man et budget, hvor der som udgangspunkt er underskud? Svar: 

håbet er at det ikke bliver sådan men beløbene er hævet udfra de formodninger 
der er pt. 

o Budgettet er Godkendt. 
 
4. Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen. 

o Ingen forslag om forhøjelse. Godkendt. 
 
5. 2020 - Beretninger fra de faste udvalg:  

a) Træningslederudvalget, Anne-Mette Z Poulsen 
o Kort, da der ikke har været meget aktivitet. Der blev lavet 3 gange holdplan, Der 

blev indkaldt til og aflyst 2 trænermøde, 2 udvalgsmøder men delvis online 
mødeaktivitet. 
 

b) Lydighedsudvalget, Hanne Thomsen 
o Vi har haft udskiftning i udvalget, idet Allan Hald og Lisa Brink Jensen er udtrådt. 

Tak til dem for indsatsen. 
Indtrådt er: Helle Troelsen, Anette Nielsen og Hanne Thomsen, således at 
udvalget nu tæller 5 medlemmer. 
(Desuden Mai Britt og Anne Mette) 
 2020 blev selvfølgelig også et anderledes år for lydighedsfolket. 
Pga corona blev det tidligt meldt ud, at DM 2020 var aflyst. Når der så er 
ambitioner/drømme om at opnå udtagelse til DM, inden for 
Den klasse HF har nået, så var der kun plads til en enkelt konkurrence med 
oprykker karakter. Det var der 2 HF der opnåede i B. 
Pga corona restriktionerne blev der ikke afholdt klubmesterskaber. 
I september afholdte vi en vellykket E konkurrence. Stort set up. Skov til 
eftersøgning og spor arealer blev skaffet i Snejbjerg. 
Dejligt at konstatere, at det kan vi fint præstere! Det blev i øvrigt Mai Britt og 
Barco’s sidste E konkurrence. En flot afslutning i Herning. 
2020 blev der investeret i og opsat nyt materiale skur til lydighed. Skønt at have 
samling på de fleste af vore remedier under tag og tæt på træningsbanen. 
Nu mangler vi bare lys over arealet, så det også kan bruges efterår/vinter. 



 2021: Heldigvis blev der i det tidlige forår igen åbnet op for konkurrencer, og vi 
har et DM i Vejen i vente. 
Pt er vi 3 HF der har opnået oprykker til A (BRAVO) og det tegner pt fint ift 
udtagelse til DM. Vi håber det holder! 
Også 1 af vore C hundefører har opnået 1. oprykker til B – tillykke med det. 
 Senest har vi haft inviteret alle lydighedstrænere til fællesmøde, for bla at drøfte 
trænersituationen på konkurrenceholdet, kriterier for de enkelte 
Lydighedshold samt ønsker/overvejelser for fremtiden. Godt at mødes til fælles 
drøftelse. Vi aftalte at følge op august/sept. 
 Tak til alle der på den ene eller anden måde er medvirkende til, at det kan lade 
sig gøre at udøve vores hundesport i DCH Herning. 
 

c) Agilityudvalget, Trine Balleby 
Ja en beretning fra det herrens år 2020 
Vi startede jo året helt normalt ud med træning og så vores 2 konkurrencer d 7 og 
8/3. Til disse konkurrencer var der lidt snak i krogene om det der corona, som jo 
self ikke ville komme her til Dk ;) 
Og så d 11/3, altså onsdagen efter lukkede alt ned. 
Alt aflyst fra dette øjeblik - og ingen træning det forår. Hen i maj fik vi lov til at starte 
forsigtigt op i små inddelte hold på forskudt tid osv 
Sommeren gik og det blev klart at der self heller ikke var noget DM - dog blev der 
lukket lidt op hen over sommerferien og nogle få konkurrencer blev holdt. Bla holdt 
vi en konkurrence med 100 personer (Sharp) d 12/9 
Derefter blev der desv lukket ned igen og vi kunne ikke træne mere. 
Og ja det var så 2020 for os 
Mht udvalget er Tommy trådt ud og vi mangler faktisk en ny i udvalget - noget der 
bla stod klar da vi holdt vores sommerkonkurrence for nyligt, så vi leder efter en 
arbejdsom person :) 

 
d) Rallyudvalget, v.  Anette Becker 

I løbet af 2020 var vi så heldige, at vi nåede at afvikle en rally-konkurrence i hallen 
lige før Danmark gik på standby. 
Der var desuden planlagt en konkurrence i starten af september, som vi valgte ikke 
at afholde, da der var for stor usikkerhed omkring rammerne for en evt mulig 
afholdelse. 
Der har været arbejdet på en ny holdstruktur, som skal evalueres i løbet af det 
kommende år Vi har fået opgraderet lidt på materialesiden med nye kegler, en 
solid trækvogn mv 
I 2020 valgte Erik Pedersen at trække sig ud af rally-udvalget. Vi vil gerne takke 
Erik for den store indsats og engagement i Rally-afdelingen gennem de mange år. 
Året 2020 var også året, hvor Dorthe Knudsen og Marianne Bendix indgik i 
udvalget. 
Vi har fortsat brug for flere hænder i rally-udvalget, så skulle der være nogen af jer, 
som har lyst til at være med til at arrangere konkurrencer, fællesarrangementer 
mellem rally-holdene mv, så giv endelig lyd. 

 
e) Noseworkudvalget, Ane-Marie Simmelkjær 

Året startede jo i coronaens skygge. Vi kunne ikke træne forskellige steder, som vi 
har gjort før. Vi har tidligere besøgt bl.a. Maxi Zoo, dyrlæge og Vildbjerg 
Landhandel. Derudover har vi trænet i klubhuset og i skurene.  
Men det har vi ikke kunnet i 2020. Derfor er der blevet søgt meget ude-, køretøjs- 
og beholdersøg. 
Tanja Madsen og undertegnede gik i gang med den nye Nosework-instruktør-
uddannelse i DcH i efteråret. Desværre nåede vi kun halvdelen af modulerne, 
inden Corona igen lukkede Danmark i december. 



Anita Johansen stoppede desværre som NW-instruktør i efteråret. Vi siger dig tak 
for, at du har introduceret NW her i klubben, og for det store arbejde du har lagt i 
det. 
På landsplan er der udarbejdet et reglement for åben klasse og der er godkendt 3 
dommere, der har uddannelsen fra DKK. Derudover har landsudvalget i NW 
afholdt et webinar om, hvordan man arrangerer en NW-prøve. 
Vi har ved udgangen af 2020 - 3 hold i gang: et begynderhold, et øvet hold og et 
Elite-hold (sidstnævnte består af de 4 HF som har gået længst til NW). 
Vi håber, at vi får flere deltagere på NW i 2021. Det ville være sjovt at kunne starte 
et hold mere. 

 
f) Kantineudvalget, Trine Balleby 

Ja 2020 startede som det plejer, med bemanding hver aften og en 
rallykonkurrence d 22/2 og agility konkurrence d 7-8/3. 
Derefter lukkede Danmark ned og resten af 2020 var der ikke synderlig aktivitet i 
kantinen. En enkelt agilitykonkurrence d 12/9 dog kun med lidt salg af sodavand, 
var hvad det blev til resten af året. 

 
g) Aktivitetsudvalget, Anette Becker. 

Der har ikke været afholdt arrangementer i aktivitetsudvalget i løbet af året pga 
Corona-nedlukningen. 
De planlagte aktiviteter med rengøringsdage, banko og julefrokost blev alle aflyst. 
I løbet af året er Dorthe Jørgensen og Lone Hansen valgt at udtræde af udvalget. 
Det er et stort tab for 
udvalget og vi vil gerne takke Dorthe og Lone for den store indsats gennem de 
mange år i 
aktivitetsudvalget. 
Vi skal have 2 nye personer ind i udvalget, så hvis der skulle være nogen der 
brænder for at bidrage til at 
arrangere og afholde sociale og hyggelige arrangementer i DcH-Herning, så tøv 
ikke med at kontakte os. 

 
h) Bankoudvalget Palle Just. 

Vi har haft 9 spil i 2020. Vi har ikke haft underskud på nogen af spillene. 
Vi nåede 3 spil i 2020 inden Mette lukkede ned i marts. ¨Så åbnede vi igen i maj 
2020, hvor vi havde 6 spil indtil nedlukningen i december 2020. Vi fik desværre 
aflyst vores julespil, hvor vi normalt har et pænt overskud. Vi har ikke fået ekstra 
udbytte fra HBC i 2020, p.g.a. Corona. 
Vi har desværre måttet sige farvel til nogle af vores hjælpere i 2020, Dorte 
Jørgensen og Lisbeth Jensen. 
Vi er nu 8 hjælpere tilbage og det er nogen gange noget af et puslespil, at få det til 
at hænge sammen ved sygdom, ferie osv.  
Jeg vil gerne appellere til at nogen af de lidt yngre medlemmer melder sig som 
hjælpere til banko, da jeg ellers er bange for, at vi må opsige vort medlemskab af 
Støtteforeningen i  HBC pr. 31/12-2022. Det er den dato vi har bundet os til, da vi 
ellers ikke får del i egenkapitalen i foreningen, hvis vi er nødt til at stoppe før tiden. 

 
 
6. Behandling af indkomne forslag. 

Forslag: 
§9 -Træningslederudvalget. 
Nuværende tekst: Træningslederudvalget vælges af foreningens trænere senest 
marts måned og tiltræder umiddelbart herefter. 
I udvalget er en bestyrelsesrepræsentant, samt mindst 4 medlemmer valgt blandt 
trænerne. Det tilstræbes at alle foreningens træningsaktiviteter er repræsenteret. 



Valgene gælder for 2 år, således at der er 2 på valg i ulige år og 2 på valg i lige år. 
Desuden vælges der en suppleant for 1 år ad gangen. 
Udvalgets opgaver er bl.a.: 

- Fordeling af trænere og træningstider 

- Sikre indstilling af trænere både til lydighed, agility og rally-lydighed 

Ny tekst: Træningskoordinations-udvalget (TKU) repræsenteres af en person fra 
agility-, lydigheds-, nosework- og rallyudvalget. Motionsholdene udpeger en fælles 
repræsentant blandt instruktørerne, og begynderholdene repræsenteres af 
hvalpekoordinatoren. Derudover deltager et bestyrelsesmedlem. 
Grenenes udvalg skal selv lave en træningsplan og ønsker for brug af areal/hal. 
Dette sendes til bestyrelsen. Grenens repræsentant skal herefter deltage i et møde i 
TKU 3 gange om året i.f.m. holdskifte i februar, maj og september. 
Repræsentanterne kan være forskellige personer fra gang til gang. Bestyrelsen 
indkalder til mødet ca. 3 uger før holdskiftet. 
 
Fordelene ved at ændre TRL til TKU er: 

- at der ikke skal vælges nogle personer fra grenene, som skal sidde i et fast 

udvalg og bruge tid på det. Instruktørerne bruger i forvejen meget frivillig tid til 

træning af hold og egen hund. Der skal kun holdes 3 møder om året, som 

forskellige personer kan deltage i. 

TRL’s tidligere opgaver fordeles således: 
Bestyrelsen tager sig af følgende: retningslinjer for trænerstaben og træningen, 
godkendelse af nye trænere og uddannelse af trænere, overordnet holdstruktur, 
holdbeskrivelser. Derudover tager bestyrelsen sig af problematikker, der ikke kan 
løses internt i udvalgene efter indstilling fra udvalgene. 
Udvalgene tager sig af følgende: finder og indstiller nye trænere og trænere til 
uddannelse indenfor egen gren til bestyrelsen. Træningsplanlægning for egne 
hold/trænere, opbygning af den røde tråd indenfor egen gren, samt deltager med en 
person i koordineringsmødet 3 gange om året. Derudover skal vedtægten for den 
enkelte gren følges. 
 
o TRL til TKU forslaget er godkendt og Træningslederudvalget er nedlagt. 

 
 
7. Valg af formand/kasserer. 

o På valg er: Kasserer Ingerlis Pedersen -  
Kassereren er genvalgt 

 
8. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 

o På valg er: Anne-Mette Poulsen  
                     Anette Becker  
         Trine Balleby 
Alle 3 er genvalgte. 

 
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
o 1. Lene Holm Fischer-Olsen 
o 2. Vælges ved næste GF i 2022 med generalforsamlingens godkendelse 

 
10.  Valg af 1 revisor for 2 år.  

o På valg er: Palle Just - Valgt 
 
11.  Valg af 2 revisorsuppleanter. 
o 1. suppleant: Rita Kristensen. Valgt 
o 2. suppleant: Gitte Madsen. Valgt 



 
12. Eventuelt. 

a. Pokaler bliver ikke uddelt, da der ikke har været konkurrencer. 
 

b. DM plader udebliver da der ikke har været DM. 
 

c. 2 stk. 25 års træner jubilæer 
Erik B Pedersen -  
Flemming Johansen.  
Uddeling af Ølgaver og gavekort. 
TILLYKKE. 
 

d. Mangel på hjælpere i klubben - brug af facebookside og personlig kontakt. 
 

Bestyrelsen takker for god ro og orden. 
 
 

 
 
 


