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Ordinær Generalforsamling 
 
Ordinær Generalforsamling i 

Dato: Tirsdag – 25.01.2021   

DcH Køge  kl. 19.00 Referent: 

Inge Machholdt-Jensen  I ” Skjulet ” 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inviterede: 
 
Alle er betalende medlemmer 

 

Mødt 
 
16 medlemmer (er Erik medlem?) 

  

Dagsorden Referat 
1. Valg af dirigent: Rikke Pind blev foreslået og accepterede valget. 

Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

2. Formandens beretning: Formandens beretning for 2021 på DcH Køges 
generalforsamling 

Tirsdag d. 25. januar 2022 kl.19 i Klubhuset 
v/ Karin Sørensen 

 
Tak for at I er kommet til generalforsamling i DcH Køge  
Det er nu to år siden, jeg blev valgt som formand for DcH 
Køge og jeg er derfor på valg igen i år 
 
De to år har været præget af corona og ændrede 
restriktioner for muligheder for at træne og afholde andre 
arrangementer i DcH regi. 
 
Generalforsamlingen for 2020 blev afholdt den 17. august 
2021, fordi det ikke var muligt at afholde den i januar 
2021. 
 
Konkurrencesæsonen kom sent i gang, hvilket også 
betød at ikke alle konkurrence deltagere nåede at deltage 
i det antal stævner, de gerne ville og havde brug for, for 
at opnå de ønskede resultater.  
DcH Køge afholdt konkurrence i DcH Lydighed den 10. 
oktober for Kredsens C og B klasser. 
Kigger man på listen over stævner i 2022, kan man håbe 
at konkurrence sæsonen bliver normal i år. 
DcH Køge har jo normalt deltagere i DcH lydighed, agility 
og rally. 
 
Uddannelsesudvalget i Kredsen har annonceret kurser i 
de forskellige overbygninger, så vores 
instruktøraspiranter kan komme i gang, og dem der har 
grundforløbet kan blive færdige som instruktør i deres 
ønskede disciplin. Vi mangler instruktører og vil gerne 
opfordre jer, vores medlemmer, til at overveje om det ikke 
kunne være noget for jer at få nogle gode hunde-kurser til 
gavn for jer selv og jeres hund samt være med til at give 
vores medlemmer gode værktøjer, så de også kan få et 
godt samarbejde med deres hunde. 
 
Der er da heldigvis nogle, der har været til konkurrencer i 
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2021, så derfor kan jeg senere uddele belønninger for de 
bedste resultater. 
 
Vi fik holdt vores klubmesterskaber – vindere blev: 
 
Agility:  
Begynder stor: Jørn Peter Madsen og Tinka 
Øvet Mellem: Susanne Svendsen og Bimmer 
Øvet Stor: Kristina Degner og Cody 
 
Lydighed:  
C: Maria bruus Petersen og Balder 
B: Hanne Sørensen og Tasja 
Sporpokalen: Hanne Sørensen og Tasja  
 
Rally:  
Begynderklasse: Lotte Heinola og Chili 
Øvet klasse: Ella Block og Luna 
 
Hoopers:  
Hanne Strømsholt og Sofus 
 
Tillykke til alle 
 
Som jeg også sagde sidste år, har vi brug for hjælp til 
forskellige aktiviteter i klubben, herunder arbejdsdag, 
som vi ønsker at afholde i foråret. Vi kan også sagtens 
bruge flere hjælpere i de forskellige udvalg, så sig endelig 
til, hvis der er noget I gerne vil deltage i og hold øje med 
Facebook, hvor vi vil annoncere afholdelse af 
udvalgsmøde. 
 
Hold jer heller ikke tilbage, hvis der er noget, I synes bør 
ændres. Vi lover ikke, at vi kan ændre det, men vi lover at 
vi vil tage det op i Bestyrelsen. 
Skulle der være noget, I gerne vil rose os for, er det også 

i orden        

 

3.  Regnskab for 2021 Regnskab gennemgået og godkendt. 
Vi var 141 medlemmer 
Butikken kører fint, men vi skal huske, at for hver 
mobilepay overførsel, betales 0,75 øre til Nets, så det 
løber op hen over året. 
Vi har fået et beløb via OK Benzin, for de medlemmer, 
der tanker til DcH Køge (takker) 
Vi har haft en pæn stor udgift til ny vandvarmer. 
Grundet corona har der ikke været så mange på kursus 

4. Indkommende forslag Ingen 

5. Fastsættelse af kontingent for 2023:      Uændret kontingent for 2023 blev enstemmigt vedtaget. 

6. Valg af formand 
 

             På valg er: 
             Karin Sørensen (modtager genvalg) 
 

Karin blev genvalgt 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 

             På valg er: 
             Hans-Henrik Antvorskov 
             Rikke Pind 
             Gitte Wennicke(alle modtager genvalg) 
 

Alle blev genvalgt 
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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  
             Dorte Nyekjær 

 
 
Begge blev genvalgt 
 

10. Valg af revisorsuppleant: 
På valg er: 
Benny Gutfeld 

 
Benny blev genvalgt. 

11. Uddeling af vandrepokaler/pokaler: Årets bedste resultater  
  
Vandrepokal, der uddeles til den hund der har fået det 
bedste resultat (se regler for udregning).  
Der gives erstatningspokal.  
Pokalen uddeles til generalforsamlingen. I 2022 uddeles 
vandrepokaler for 2021 og erindringspokaler for 2020.  
  
Rally:  
I 2020 var der ingen, der nåede at deltage på min 3 
stævner, derfor ingen erindring i år  
I 2021 vandt Hanne Strømsholt og Sofus vandrepokalen 
for Bedste Rally Resultat, da de placerede sig bedst ved 
SM - de vandt SM 
  
Lydighed:  
Ingen nåede at deltage på min 3 stævner i 2020, derfor 
ingen erindring i år.  
Lea Horsted Nielsen og Sally opnåede det Bedste 
Lydigheds Resultat i 2021 og fik vandrepokalen. 
 
Agility:  
I 2020 modtog Cecilie Christiansen og Zoey 
vandrepokalen og skal derfor have erindring i år  
I 2021 deltog ingen i min 3 stævner så ingen skal have 
vandrepokalen i år . 
 
Schæfer pokalen:  
Hvorfor hedder den schæferpokalen, det gør den, fordi vi 
fik den af schæferne til et jubilæum, Det blev besluttet at 
den skulle gives til en person, der havde ydet et godt 
arbejde for klubben (altså ikke hunderelateret).  
I 2020 fik Inge pokalen og skal derfor have erindring i år. 
Der er nu ikke plads til flere navne på pokalen og vi har 
købt en ny, så nu hedder den i princippet ikke længere 
schæferpokalen – men hvad så?  
  
Bestyrelsen har besluttet at Louise Birkehøj Wennicke 
skal have pokalen for 2021. Det skal hun for at styre 
butikken og for sit engagement med Essential Food, så vi 
kan købe deres foder billigere og samtidig støtte klubben. 
 

12. Eventuelt Intet  

  
Formanden takker dirigenten og erklærer 
generalforsamlingen for afsluttet. 
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