DcH - Hernings generalforsamling.
mandag 14. februar 2022
Referat
(antal deltagere: 41 medlemmer)

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Hanne Thomsen.
2. Beretning af foreningens formand, Rie Simmelkjær.
Året 2021 startede med nedlukning af hele Danmark. De der kunne arbejdede hjemmefra, skoleeleverne modtog online undervisning - og foreningslivet blev lukket ned igen, igen!
Først i begyndelsen af marts startede vi igen med at kunne mødes i DcH, men med afstand og
afspritning, mundbind i klubhuset, forsamlingsforbud. Der blev ikke holdt møder og kurser, og
ingen fælles kaffe og hygge efter træning. Og hallen var lukket.
Disse restriktioner varede indtil slutningen af maj, hvor vort liv blev ”næsten” normalt igen. Kantinen blev åbnet og vi måtte igen samles, men kun udenfor.
Vi har afholdt 12 bestyrelsesmøder. Det er mange. Og det kan vi give corona skylden for, idet
vi hele tiden skulle holde os orienteret om nye restriktioner osv. fra sundhedsmyndigheder,
Herning kommune, DGI og DcH Danmark.
Nedlukningen betød også, at vi ikke kunne holde klubbens generalforsamling i januar, som vi
plejer.
Først et halvt år senere den 9. august 2021 blev generalforsamlingen afholdt.
Det gjaldt også generalforsamlingen i Kreds 2. Den blev afholdt den 16. august.
Som sædvanlig blev der uddelt pokaler til kredsmestrene. En pokal til de hundeførere i kredsen, som har gjort det godt. Og også her gjorde Herning sig gældende: Jytte Bækgaard blev
kredsmester i ekspertklassen i rally, Henriette Schrøder fik pokal for bedste store AG-hund og
Majbritt Hald Løvstad for bedste lille AG-hund.
Ved kredsgeneralforsamlingen fik vi en lokal ind som kasserer. Det blev Annette Boye som tog
opgaven.
Det er dejligt at der er nogle, som vil yde en indsats som frivillig, også i kredsen. Og som formand i Danmarks største DcH-klub er jeg stolt af, at vi har så mange her i klubben som yder en
indsats som landsudvalgsmedlemmer, dommere og kredsinstruktører. Og også på andre fronter f.eks. besøgshunde, læsehunde og uddannelse af psykiske servicehunde.
For første gang i næsten 2 år blev der afholdt et formandsmøde for kredsens formænd i efteråret. Det var dejligt at få sat et ansigt på de andre formænd i kredsen.
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DcH’s landsmøde blev også udskudt og blev først afholdt den 22. august. Selvfølgelig med
færre deltagere – ca. 150. Medlemstallet i DcH Danmark er eksploderet i 2021 – det højeste tal
i 8 år – nemlig 13.446 medlemmer. Det er 1232 flere end 2020.
I 2021 har vi haft 305 medlemmer
I 2021 har vi haft 63 frivillige. Dvs. instruktører, hjælpeinstruktører og udvalgsmedlemmer. Det
er en lille nedgang på 2. Men stor tak til jer, som stadig møder op uge efter uge for at holde
gang i klubben.
Da klubhuset pga corona har været lukket mange måneder af 2021, har der igen i år ikke været holdt så mange kurser og møder. Vi håber, at vi kan få godt gang i kursus- og mødevirksomheden igen i 2022. Det giver penge i klubkassen.
Men aktivitetsudvalgets rengøringsdag i oktober blev dog gennemført. Og tak til jer som kom
og gav en hånd med. Det sætter vi pris på. Desværre måtte julebanko aflyses, da der ikke var
så mange tilmeldte, at det kunne løbe rundt økonomisk. Og også vores nytårskur for alle medlemmer måtte aflyses pga afstandskrav.
Uddannelsen af nye instruktører har også trukket ud, men i efteråret kunne vi da sige tillykke til
Inger-Lis Pedersen med uddannelsen til AG-instruktør, og til Tanja Madsen og undertegnede
med uddannelsen som klubbens første Nosework-instruktører.
Noget som også har fyldt rigtig meget i efteråret 2021 er bunden i hallen. Der var forskellige
meninger om, hvad der skulle gøres ved det. Derfor hentede vi hjælp udefra fra et firma, som
har erfaring og ekspertice i den type halbund. Vi fik nogle gode tips til hvad vi kan gøre fremadrettet. I efteråret blev bunden rettet af, tromlet og der blev kørt 45 m3 sold på. Så nu skulle
bunden være fin. Bestyrelsen har nedsat et ad hoc haludvalg, bestående af Brian Jensen,
Jens Mortensen og Inger-Lis Pedersen. Udvalget skal tage sig af alle henvendelser vedrørende hallens drift. Vi ved godt, at der er blevet ofret rigtig mange penge på det i 2021 (ca. 50.000
kr.) men det har været nødvendigt!
Heldigvis er der blevet afholdt nogle konkurrencer i 2021, så DM kunne gennemføres i Vejen i
weekenden 25. og 26. september. Fra Herning deltog 18 hundeførere: Fra rally 3, fra lydighed
3, fra AG 11 og 1 hundefører i IGP-FH. Vi er stolte af, at Herning fik en deltager i Agility store
hunde på podiet, Henriette Schrøder, som fik en flot 2. plads. Tillykke med det, men også tillykke til alle i andre som har deltaget. Det er så flot at være udtaget blandt de bedste hundeførere
i Danmark. Og en fantastisk oplevelse. Det var også dejligt, at der kom mange supportere fra
klubben for at støtte vores hundeførere. Jeg er sikker på, at det betyder meget for DMdeltagerne, at vennerne står på lægterne og hepper.
DGI-turneringen i rally og agility blev også gennemført. Og selvfølgelig kom pokalerne til Herning igen!! Både Rally og agility vandt stort over nr. 2.
Jeg blev i oktober valgt som kredseftersøger i Kreds 2. Vi er i øjeblikket kun 7 eftersøgere i
kredsen, men med lidt benarbejde har jeg indstillet 16 nye til at komme på kursus i eftersøgning. Og de er pænt fordelt over hele kredsen. Heraf er der 6 fra Herning. Og det bliver spændende at se, om alle består. Kurset skulle være afholdt i januar 2022, men er desværre blevet
aflyst. Og udsat til april 22. Den dumme corona kom igen i vejen.
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Instruktørmanglen er stor i rigtig mange foreninger over hele landet. Det er den desværre også
hos os. Selvom vi har fået uddannet 1 instruktør og har to mere som forhåbentlig bliver færdige
som AG-instruktører til foråret, så er det især instruktører til vores hvalpehold, vi mangler. Hvis
vi ikke kan finde 1-2 instruktører som vil have hvalpe- og begynderhold, så kommer vi til at miste medlemmer, da vi så slet ikke kan starte hvalpehold. Det håber vi ikke sker. Vi vil i bestyrelsen arbejde på at finde ud af, hvad/hvordan vi kan få flere interesseret i at tage hvalpehold,
få uddannet flere instruktører, og dermed også få flere medlemmer.
Jeg vil takke alle som har ydet en indsats i klubben. Stor eller lille.
Uden jer – ingen DcH Herning.
Jeg vil også takke bestyrelsen for et godt samarbejde og gode diskussioner i årets løb.
Og så vil jeg afslutte denne beretning med et håb om, at vi i 2022 må leve et liv uden Corona
og dens onde ven Omikron, så vi igen kan lave det, vi holder mest af, nemlig at mødes med
vore holdkammerater, hygge og træne vores hunde uden alle restriktioner. Det ville være dejligt!
Beretning er taget til efterretning.
3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer, Inger-Lis Pedersen.
o
o
o

Regnskabet er Godkendt
Budget for kommende år fremlægges for generalforsamlingen til udtalelse.
Budgettet er Godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen.
Kontingent stiger 25 kr. i 2023. Godkendt.
5. 2021 - Beretninger fra de faste udvalg:
Lydighedsudvalget v/ Hanne Thomsen.
Vi har haft udskiftning i udvalget, idet Helle Troelsen er udtrådt og Sanne Bækgaard i stedet er
indtrådt. Tak til Helle for indsatsen.
Starten af året var selvfølgelig præget af corona restriktioner, men heldigvis blev der åbnet op
for konkurrencerne i Marts, så vi endelig kunne komme i gang med det vi gerne vil. I løbet af
sæsonen blev det til 3 oprykkere fra B til A samt 2 fra C til B. Tillykke til hundeførerne.
I Maj inviterede vi alle lydighedstrænere til fællesmøde for bla at drøfte trænersituationen generelt, kriterierne for de enkelte hold samt ønsker/overvejelser for fremtiden.
I September afholdte vi C+B konkurrence med deltagelse af 15 C og 17 B hunde. Det er et
større ”set up”
Bl.a på grund af opsætning af spor til B hundene og en tidsplan der også inkludere kørsel til
Vildbjerg mellem øvelserne.
Vi var mange i sving og kunne efterfølgende glæde os over, at alt forløb som det skulle – incl.
Perfekt vejr.
Tak til alle der gjorde en indsats for at det kunne lykkes.
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Senere i September havde vi 4 hundefører med til DM. 2 i B, Sanne og Hanne og 1 i C, Henriette. Endvidere havde Maibritt kvalificeret sig i DCH DM IPG i den højeste sporklasse IFH2.
Godt gået af Herning.
Vi havde en dejlig weekend med masse af flot hundearbejde og samvær på tværs af disciplinerne.
Efter DM blev 4 c hunde rykket op til b-a-e holdet. Vi oplever en stigende tilgang til konkurrenceholdene, både fra preholdet men også et par henvendelser fra andre klubber til b-a-e holdet. Det er dejligt, men vi mangler trænere/hjælpetrænere!
Som følge deraf har vi i Nov. Og Dec. arbejdet med en ændret ”hold struktur”. Planen for opstarten 2022 er lagt og ændringsforslag forelagt bestyrelsen. Vi er nødt til at prøve det af.
Går du og overvejer trænergerningen, så tag endelig fat i Anne-Mette Poulsen, der også sidder i bestyrelsen. Få det vendt og prøv det af :o)
Primo Dec. Lavede vi en konkurrence for 5 kommende C konkurrencehunde, så de kunne
prøve hvorledes en rigtig konkurrence forløber med point, kommentarer og dommer. Hundekoldt men rigtig fin og lærerig formiddag.
Der er planer om et lignende opsæt for BAE hundene Marts 2022. Afventer konkurrencekalenderen før endelig tidspunkt fastlægges.
I udvalget er vi i gang med at lave en drejebog for afholdelse af konkurrencer. Uundværlig
som ny i udvalget.
Afslutningsvis vil vi gerne takke alle der på den ene eller anden vis er medvirkende til, at vi
kan dyrke vores sport i DCH HERNING.
Agilityudvalget v/ Trine Balleby.
Årets 2021 startede i coronaens tegn med aflyste indendørs konkurrencer. Da der blev åbnet
op for udendørs forsamlinger op til 50 personer, blev de landsdækkende regler lavet om, så der
blev åbnet for deltagerbegrænsning til konkurrencerne, noget der ikke har været tilladt tidligesamtidig fik klubberne lov til en anden stævneafvikling, så man ikke behøvede at tilbyde alle
klasser til hver konkurrence.
Antallet af dm udtag der kræves for at komme med til dm, blev også sat ned.
I dette lys planlagde vi et par forårskonkurrencer, en med deltagerbegrænsning og alle 4 klasser d 25/4 og en aftenkonkurrence d 11/5 med dobbelte klasseløb - denne konkurrence sluttede lidt sent - lidt for sent efter nogle, der var glade for deres seng.
D 26/6 holdt vi en alm konkurrence i samarbejde med Ikast. Konkurrencen blev holdt her, og
der var forsamlingsforbuddet heldigvis ophævet.
D 11/9 holdt vi den sidste konkurrence inden dm, det blev holdt som en kredskonkurrence.
Dm blev afholdt i vejen og vi havde 10 deltagere med - den højeste placering tog Henriette
Skrøder sig af, med en flot 2. plads. Det var meget imponerende agility vi så, af meget høj
standart og præcision.
Vi deltog også i Dgi turneringen, den sidste runde blev afviklet her, og Herning vandt holdkonkurrencen stort, samtidig blev det til mange flotte individuelle resultater.
Vi holdt også klubkonkurrence i december, en dejlig dag, hvor vi sluttede med æbleskiver og
gløgg
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Det er blevet til lidt udskiftning i udvalget i årets løb, og vi har fået Søs Grandjean med i udvalget, velkommen til.
Vi har jo i udvalgene overtaget opgaven med at lave nye hold og fordele træninger og træningstider. Vi kører som vi plejer med 7 hold - og indrømmet, det er et stort arbejde. Hatten af
for dem der har gjort det tidligere.
Som sædvanligt kårer vi årets hund i de forskellige størrelser, det bliver for 2021;
Lille hund: Majbrit Hald Løvstad
Mellem hund: Helle Madsen
Stor hund: Henriette skrøder
Årets højdespringer: Rie Leth staunstrup
Tak fra agilityudvalget
Rallyudvalget v/ Anette Becker.
I løbet af 2021 valgte vi at aflyse den planlagte konkurrencen februar, da det var alt for usikkert
om vi overhovedet måtte afholde konkurrencen, og særlig afholde den i hallen. Heldigvis var det
muligt for os at afholde den sidste planlagte konkurrence i september 2021.
Vi ser pt en tilgang til rally fra hvalpeholdene og det glæder os at se, at der igen er fremgang efter et par år med tilbagegang.
Vi har fået opgraderet lidt på materialesiden med nye kegler, en solid trækvogn mv
I løbet af 2021 har vi fået 2 nye medlemmer ind i udvalget: Jytte Bækgaard og Lene Holm Fischer-Olsen, så vi nu i alt er 5 medlemmer.
På konkurrenceplan er det godt ganske godt.
Vi havde 3 hundefører kvalificeret til DM: Dorthe Knudsen, Jytte Bækgaard og Helle Kristensen.
Jytte fortsatte succesen og blev kredsmester i ekspertklassen.
I DGI-turneringen har pokalen fået lov til at bo i Herning i endnu et år. Vi vandt konkurrencen
med i alt 773 point, mens STIF sikrede sig 2. Pladsen med 324 point og DcH Ikast med 321 point
Der har ikke været afholdt klubmesterskab, så vi kan ikke uddele alle pokaler for årets hundefører i grundklasserne, men vi kan for åben klasse.
Årets hundefører er Helle Kristensen m Tika. Vi ønsker Helle et stort tillykke med titlen som
årets hundefører i åben klasse.
Noseworkudvalget v/ Ane-Marie Simmelkjær.
2021 startede jo igen i coronaens skygge med nedlukning indtil marts.
Derfor er der igen blevet søgt meget ude-, køretøjs- og beholdersøg, da vi ikke har kunnet
komme ind nogen steder.
Tanja Madsen og undertegnede fik i november bevis på, at vi er blevet uddannet Noseworkinstruktører.
På landsplan er der godt gang i uddannelsen af dommere. Og vi er så heldige, at vi også får en
dommer her fra klubben, nemlig Helle Troelsen. Vi er tre hundeførere, som har været”prøveklude” for Helle til en video af en åben-konkurrence. Det var meget spændende og lærerigt.
Vi har haft to hundeførere ude i 1 prøvekonkurrence. Og vi kan se, at det vi går og træner ikke
er så ”ringe endda”, og også kan give mange point. Der er en del fra øvet hold, som har sagt at
de vil ud i konkurrence i 2022, så nu et der indkøbt startbøger.
Side 5 af 9

5

Ved udgangen af 2021 har vi 3 hold i gang: et begynderhold, et øvet hold og et selvtræningshold. I alt 22 hundeførere.
Da vi kun er to trænere har vi problemer med at starte flere hold. Men vi vil forsøge at få gang i
endnu et begynderhold mere i 2022.
Vores plan er også at prøve at afholde en konkurrence i kl. 1, som er begynderklassen i Nosework.
Kantineudvalget v/ Trine Balleby.
Da kantinen endelig kunne starte op, kan ikke huske datoen, men det var vel i forsommeren, så
kunne vi konstatere at vores trofaste kantine hjælpere, Karsten, Palle og Lene stod klar igen tusind tak til jer, i er guld værd. Derudover har vores formand Rie været sød til at hjælpe til ved
nogle weekendarrangementer - tak for det.
Ang aktiviteter i 2021, så må jeg erkende at jeg har smidt min kalender 2021 væk - langt væk.
Derfor er kantinens aktiviteter efter hukommelsen - beklager hvis jeg glemmer noget, det må
skyldes alderen.
Ud over de omtalte agility konkurrencer, hvor Henriette har stået for sandwich fremstilling og
der har været mere eller mindre høflig selvbetjening. Så har der været Dgi rally konkurrence,
med fremstilling af en masse sandwich, kredsrådsmøde, nosework instruktør uddannelse over
2 dage og den sidste del af instruktør uddannelse, alle med servering.
Desuden har der været den traditionelle æbleskive og gløgg servering i december - i år var æbleskiverne gratis og der var kæmpe tilslutning - vi serverede 600 æbleskiver og 20 l gløgg.
Vi håber på et normalt 2022 med fuld aktivitet - og uden corona
Aktivitetsudvalget v/ Anette Becker.
Der har ikke været afholdt mange arrangementer i aktivitetsudvalget i løbet af året pga Coronanedlukningen.
De planlagte aktiviteter med banko og julefrokost blev alle aflyst, men vi nåede en rengøringsdag, hvor terrasse og klubhus blev shinet op.
Vi havde et håb om at få et par stykker mere ind i udvalget, men det er ikke lykkedes. Vi vil derfor igen gerne opfordre til, at 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.Vi glæder os til at lave nogle hyggelige arrangementer i 2022
Bankoudvalget v/ Palle Just.
Vi blev hårdt ramt i 2021 på vores bankospil pga coronaen. Vi kom først i gang med spil den
14/6-21, hvorefter vi havde 7 spil. 3 spil med overskud og 4 spil med underskud med et samlet
resultat på ca. plus 2.100,- som ses i regnskabet. Det mindre overskud skyldes desværre også,
at Støtteforeningen ikke har været i stand til at udbetale noget overskud i 2021, pga af store
udgifter i Bankocentret.
Der hvor vi havde underskuddet er på gammeldags bankospil, som samler en del ældre mennesker, og de var nok lidt tilbageholdende, da vi åbnede igen.
Den manglende tilslutning til alle spil i Bankocentret har også betydet, at tirsdag aften er der
lukket for spil ind til videre.
Vi har nu haft 3 spil i 2022, med et overskud på ca. 9.500,-, så jeg håber det fortsætter.
Bankoholdet består nu af 8 personer, hvoraf halvdelen er over 70 år, hvorfor vi forbeholder os
ret til at vurdere det første halvår af 2022. Hvis vi skal udtræde af Bankocentret i år pr. 31/1222, skal vi opsige vort engagement senest den 30/6-2022. Hvis der er nogen som ikke ønsker
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at fortsætte efter i år, er vi nødt til at sige stop. Det kan desværre ikke hænge sammen med et
mindre antal ved bl.a. sygdom og ferier m.m.
Ovennævnte kan måske undgås, hvis flere medlemmer fra DcH melder sig som frivillig eller
som spiller, når vi har spil.
Spørgsmål: Er der mest behov for hjælp eller deltagere. Hjælp er der mest behov for.
Hal ad hoc udvalg v/Brian Jensen
Der er sket meget over året ’21, der er kommet ny bund i hallen eller rettere sagt så kom der ny
sand i hallen. For sold var der kørte ind og så kom der en ny nedlukning af Danmark.
Så åbnede vi igen og så skulle det gå stærkt, for der var et ag stævne lige om hjørnet og hundeførere der gerne ville i gang igen. 150 km3 sand blev kørt på over 2 dage, lange dage / aftener.
Der skal lyde en tak til de folk som har hjulpet med det.
Også til de hold der kom efterfølgende og tog en rive eller asfalt raver og fik jævnet bunden skal
der lyde en kæmpe tak. Som sagt mange timer er der blevet lagt i hallen.
Og det var bare det første halve år af ’21.
Sommeren gik og snart skulle vi være indenfor igen, men bunden var ikke helt okay endnu.
Nu synes vi ellers lige det var gået så godt, vi havde lagt så mange timer i det sidste halve år og
vi var stolte af det der var gjort, men alligevel var det ikke godt nok. Vi fik mange meninger om
hvad der skulle gøres og om hvad man kunne gøre.
Det endte med at vi fik et firma ud for at jævne og tromle bunden for os og fremover vil de gerne
rådgive os med hensyn til halbunden. Herefter fik vi lavet et udvalg, som skal tage sig af de mange beslutninger vedrørende hallen, så vi ikke står med opgaverne i sidste øjeblik, som det skete i
’21.
6. Behandling af indkomne forslag.
Forslag: Vedtægtsændringer som er udsendt til alle medlemmer.. Godkendt.
7. Valg af formand
a) På valg Ane-Marie Simmelkjær: Formanden genvælges.
8. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
På valg er:
Brian Jensen for 2 år: Genvalgt
Anita Johansen for 1 år: Genvalgt
Trine Balleby ønskede ikke genvalg - Takkes for tiden i Bestyrelsen
Lene Fischer-Olsen vælges ind i Bestyrelsen for 2 år.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
o
o

1. suppl. Birgit Andersen Nyvalgt
2. suppl. Hanne Thomsen. Nyvalgt

10. Valg af 1 revisor for 2 år.
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o

På valg er: Kaj Bjarne Jensen. Genvalgt

11. Valg af 2 revisorsuppleanter.
o
o

1. suppleant: Rita Kristensen. Genvalgt
2. suppleant: Gitte Madsen. Genvalgt

12. Eventuelt.
a. (Erik B Pedersen) - Kommer der snart et trænermøde i. Der er planlagt trænermøde i foråret i forb. med strukturændring.
b. (Jeanette Gyberg Nielsen) - reklamere klubben ikke for hvalpeholdene?
i. Det har det ikke været behov for i mange år - vi har altid flere på ventelisten
end vi har pladser til - det er mangel på trænere der vil have hvalpehold der er
problemet.
c. (Maiken Dreier) - Trænere i DcH uddannet i et andet regi i. Anden udd. skal godkendes af LUU og evt. manglende udd. skal tages i DcH
regi - Bestyrelsen kikker på det og ser om det kan afhjælpe manglen på trænere
til hvalpehold og lydighed.
d. (Majbritt H Clausen) - Banko er en vigtig del af klubbens økonomi og har givet meget til
klubben gennem årene - burde man ikke kunne forvente at de forskellige grene i klubben tilbyder at hjælpe til banko måske 2 gange om året.
i. (Palle) Kræver min. 1 gangs optræning at hjælpe til banko.
e. (Helle Kristensen) - Deltagelse til Nosework konkurrencer for dem, der ikke går på hold
i Herning. Hvem og hvordan skal der godkendes uddeling af startbøger.
i. Nosework udvalget kikker på det.
f.

(Helle Madsen) - Træning af hunden på højre side af hundefører mangler.
i. Det har været på hvalpeholdenes røde tråd i mange år og de nuværende hvalpetrænere fortæller at man prioriterer det rigtig meget på begynderholdene.
ii. Problemet kan også være at HF selv har trænet venstre handling for meget - ikke nødvendigvis mangel på dette i undervisning. Eller at HF har gået på hvalpehold andet sted.

g. (Jeanette Gyberg Nielsen) - Kunne DcH Herning tilbyde lydtræningshold ift. Nytåret?
i. Gitte Madsen tilbyder at lave tilbud om et hold for medlemmerne til efteråret.
h. Pokaluddeling i. Uegennyttig arbejde - Jens Mortensen.
ii. Træningsflid - Mette Berger.
iii. Ungdomspokal - Ida Kirkegård.
i.
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TILLYKKE. - Uddeling af Blomster
j. NYT Æresmedlem - Helle Troelsen k. TILLYKKE - Uddeling af Gave - Blomster
13. DM plader - slået i
Bestyrelsen takker for god ro og orden.
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