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Ordinær Generalforsamling 
 
Ordinær Generalforsamling i 

Dato: Tirsdag – 17.08.2021   

DcH Køge  kl. 19.00 Referent: 

Inge Machholdt-Jensen  I ” Skjulet ” 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inviterede: 
 
Alle er betalende medlemmer 

 

Mødt 
 
11 medlemmer  

  

Dagsorden Referat 
1. Valg af dirigent: Kristian Specht blev foreslået og accepterede valget. 

Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

2. Formandens beretning: 17/8-2021 
 
Formandens beretning for 2020 
v/ Karin Sørensen 
 
I følge vores vedtægter skal generalforsamlingen 
afholdes inden udgangen af januar. Det kunne på grund 
af corona restriktioner ikke lade sig gøre, så derfor 
afholdes mødet nu, hvor de gældende restriktioner 
tillader det. 
Da jeg inden generalforsamlingen i 2020 blev spurgt om 
jeg ville stille op til formandsposten, da Finn ikke ønskede 
at fortsætte, var jeg først meget i tvivl, da jeg ikke havde 
prøvet noget tilsvarende før, men da jeg mener at DcH 
Køge er en meget velfungerende klub, valgte jeg at sige 
ja og som bekendt blev jeg valgt og vil hermed gerne sige 
tak for tilliden, som jeg håber at I fortsat har til mig. 
Jeg mener at en del af årsagen til at det fungerer så godt 
er vores forskellige udvalg, hvor ansvarsbevidste og 
engagerede mennesker tager sig af forskellige dele af 
arbejdet i vores frivillige klub 
 
Der er nogle der har valgt at holde øje med at de fysiske 
rammer er i orden, så andre kan koncentrere sig om 
træningen, herunder af kursushunde, lydighed, 
familiehundehold, agility, og rally (og hoopers fra 2021) 
med tilhørende aktiviteter omkring konkurrencer og 
uddannelse. Andre udvalg tager sig af mere service 
orienterede opgaver som butikken, cafeen og 
hjemmesiden og så er der selvfølgelig bestyrelsen med 
vores al-vidende kasserer, for slet ikke at glemme vores 
fantastiske instruktør team, der i al slags vejr og corona 
restriktioner står parat til at undervise vores medlemmer 
og deres hunde. Jeg vil gerne her minde om at DcH er en 
frivillig forening og ingen i DcH Køge får betaling for 
deres arbejde, deres ”løn” er at se at medlemmerne og 
deres hunde udvikler sig og er engagerede. 
 
2020 var et meget mærkeligt år, hvor de fleste 
konkurrencer blev aflyst – det kommer jeg mere ind på 



2 
 

 
 

under pokaloverrækkelsen. Uddannelse af instruktører 
blev også aflyst så vi har en gruppe aspiranter der ikke 
har fået deres overbygningskurser endnu, det sker 
forhåbentlig her i efteråret. Selv om corona 
restriktionerne er blevet mindre restriktive er vi stadig en 
del kredsinstruktører der ikke har ønsket at undervise i år 
og flere klubhuse er ikke store nok til at overholde 
pladskravene, hvilket ikke har gjort puslespillet nemmere 
for kredsen uddannelsesansvarlige.  
Kreds- og landsmøder blev afholdt med ca. et halvt års 
forsinkelse. 
 
Endnu et bevis på at klubbens medlemmer er 
engagerede viste sig i forbindelse med opstart af K-hold i 
2020, hvor grupper ikke måtte være over 5. Da valgte k-
hold instruktørerne at starte fire hold, som senere blev 
slået sammen til to hold, så vi fortsat kunne starte med 
næsten normalt antal hunde. 
 
Som nævnt blev mange konkurrencer aflyst, men vi fik 
afholdt vores klubmesterskaber – vindere blev: 
 
Agility:  
Begynder mellem - Louise Machholdt m Lulu 
Begynder stor - Kristina Degner m Cody 
Øvet lille - Jytte Klarskov m JeaJea 
Øvet mellem - Helle Jørgensen m Zallie  
Øvet stor - Cecilie Christiansen m Zoey 
 
Lydighed:  
C:  
     1. plads - Thomas Sauer m. Balder 
     2. plads – Maria Bruus Petersen m. Balder 
     3. plads – Louise Birkehøj Wennicke m. Koda 
B:  
     1. plads - Vicky Vadstrøm m. Cava 
     2. plads – Hanne Sørensen m. Tasja 
     3. plads – Rikke Møllegaard Pind m. Bella  
     Sporpokalen: Vicky Vadstrøm 
 
Rally:  
Begynder/begynder:  
Helle Pedersen m. Bianca 
 
 
Begynder klasse:  
1. plads Hanne Strømsholt m. Sofus 
2. plads Ella Block m. Luna 
3. plads Gertie Olesen m. Choctaw 
 
Tillykke til alle 
 
Jeg vil også sige tak til vores andre medlemmer, der 
trods corona og usikre forhold omkring træning, har valgt 
fortsat at støtte DcH Køge, uden jer ville vi jo ikke være 
en forening. 
Vi lover, at vi vender tilbage og beder jer hjælpe med 
opgaver, der skal gøres for at klubben fungerer, det kan 
være vedligeholdelse af klubhuset, træningsredskaber, 
hjælp i forbindelse med konkurrencer m.m. 
 
Så tak til jer der er mødt op nu og tak for den gode 
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klubånd, hvor vi fortsat vil hjælpe hinanden og bevare 
den gode stemning  
 

3.  Regnskab for 2020 Regnskab gennemgået og godkendt. 
Kommentar: 
Mange planlagte konkurrencer er blevet aflyst og 
uddannelser er blevet udskudt, så derfor et overskud på 
kr. 42.000,00 
Vi er nu 144 medlemmer i 2020. Vi må sige nej til mange 
hvalpeførere, der gerne vil træne hos os grundet mangel 
på instruktører. 
Kredsrådsmøde aflyst og fik pengene retur for deltagelse. 
Vi har lig alle andre klubber fået Corona tilskud fra 
Landsforeningen. 
Kursustilskud fra kommunen for kurser er for 2019. 
Vi er nu meldt ud af DGI, men skal betale for hele året. 
Der ligger forslag til Landsmødet om at kontingent ikke 
længere skal følge kalenderåret - men virke fra 
tidspunktet for den enkeltes kontingentindbetaling og 12 
måneder frem. 

4. Indkommende forslag Ingen 

5. Fastsættelse af kontingent for 2022:      Med Klubmodul er muligheden for familiekontingent 
fjernet. Alle kontingenter indebærer at der betales fuldt ud 
til Lands- og kredsforening. Derfor koster det 
lokalafdelingen 410 kr. for hvert medlem, der ikke selv 
betaler kontingent (trænere, bestyrelsesmedlemmer, 
familiemedlemmer mv). 
Uændret kontingent for 2022 blev enstemmigt vedtaget. 

6. Valg af kasserer 
 

             På valg er: 
             Githe Nielsen(modtager genvalg) 

Githe blev genvalgt 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 

             På valg er: 
             Kirsten Petersen 
             Inge Machholdt-Jensen 

Begge blev genvalgt 

8. Valg af 1. og 2. suppleant: 
 

             På valg er: 
             1. suppleant; Janne Sylow Madsen 
             2. suppleant: Anette Møller 
 

 
Begge blev genvalgt 

9. Valg af revisor: 
 

             På valg er: 
             Vicky Vadstrøm  
             Finn Gravgaard 
             (genopstiller ikke) 

Erik er desværre ikke valgbar, da han er gift med et 
bestyrelsesmedlem. 
 
Vicky Vadstrøm blev genvalgt 
Dorte Nyekjær blev valgt. 
 

10. Valg af revisorsuppleant: 
På valg er Finn Gravgaard 
(genopstiller ikke) 

 
Benny Gutfeld blev valgt. 

11. Uddeling af vandrepokaler/pokaler: Schæferpokalen 2020 blev tildelt:   
Inge Machholdt-Jensen for at arrangere diverse 
konkurrencer og få det hele til at køre via klubmodul. 
 
Erindring pokal 2019: 
Githe Nielsen 
 
Bedste Rally resultat 2020:  
Blev ikke uddelt, da så at sige alt blev aflyst grundet 
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corona  
 
Erindringspokal for bedste Rally resultat 2019:  
Mette Wind med Lukas (ikke uddelt, da Mette ikke er 
medlem af klubben mere) 
 
Bedste Agility Resultat 2020: 
Cecilie Christiansen med Zoey 
 
Erindringspokal for bedste Agility resultat 2019:  
Hanne Strømsholdt med Sofus  
 
Bedste Lydighedsresultat 2020:  
Blev ikke uddelt, da så at sige alt blev aflyst grundet 
corona  
 
Erindringspokal for bedste Lydigheds resultat 2019: 
Hanne Sørensen med Tasja 

12. Eventuelt Karin og Janne kom op med et forslag om at lave en Dog 
parkour bane. 
Kommunen er blevet spurgt og vi har fået Ok fra dem. Vi 
skal blot spørge de andre klubber. 
Forslaget er, at den skal ligge nede i højre side af den 
lille bane. 
Erik begynder at kigge på, hvilken slags træ der skal 
bruges og vi skal have fundet folk, der vil hjælpe med at 
bygge den. 
 
Flemming påtalte, at vores dressur spring er ved at være 
slidte og at vi bør have nogle nye. Inge vil godt have, at 
de er lette, så de er nemmere at flytte på, da det kræver 
4 stærke mænd/kvinder at flytter dem vi har. 
Flemming tjekker om det kunne være et job for en 
produktionshøjskole og han havde også et forslag til 
hvilket materiale, der måske kunne bruges.  

  
Formanden takker dirigenten og erklærer 
generalforsamlingen for afsluttet. 
 

 
 


