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Ordinær Generalforsamling 
 
Ordinær Generalforsamling i 

Dato: Tirsdag – 28.01.2020   

DcH Køge  kl. 19.00 Referent: 

Inge Machholdt-Jensen  I ” Skjulet ” 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inviterede: 
 
Alle er betalende medlemmer 

 

Mødt 
 
16 medlemmer 

  

Dagsorden Referat 

1. Valg af dirigent: 
Hans Christian Petersen blev foreslået og 
acceptered valget. 

 
2. Formandens beretning: 

 
Køge d. 28/1-20 

 
Formandens beretning 2019                            
 
Jeg takker bestyrelse, udvalg, og alle, der har 
bidraget til at få foreningen til at køre i det forløbne  
år.  
 
Årets lydighedstræning startede den 6. januar og 
samme dag var der indskrivning af K hold. Vi kunne 
oprette 3 hold, der startede 13. januar. 
 
Den ordinære generalforsamling blev afholdt d. 29 . 
januar, hvor Kasserer Githe Nielsen, Inge 
Machholdt-Jensen, Kirsten Petersen og Karin 
Sørensen blev genvalgt. 
 
Aktivfesten blev holdt fredag d.8.marts. 
 
Træningen i agility startede udendørs den 2.april og 
ligeledes tirsdags træningen i lydighed. 
 
Den 5. maj blev der afholdt Lokalkonkurrence i 
Lydighed. I C. klassen vandt Celina Albrechtsen fra 
Hvidovre med Balder, og i B. klassen vandt Rikke 
Møllegaard Pind med Bella. 
 
K- holdenes afslutning var den 26. maj. 
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Sommerafslutningen var den 2. juni. 
 
 
Træningen startede igen den 11. august. 
Indskrivning til K- hold var samme dag. 
 
Opstart for K-hold d. 19. august, der var til 3 hold. 
 
Klubmesterskab i Agility blev afholdt d. 29. 
september, begynder og klubmester lille blev  Anne 
Lise med Blackie, Mellem Kristian med Gizmo og 
Stor Helle med Bianca, yderlig i Unghunde Kristina 
med Cody og super begynder Marlene med Bambi. 
Åbne klasser, lille blev Jytte med LeaJea, mellem 
Helle Med Zally, stor Ella med Luna og Senior 
Hanne  med Sofus.. 
 
Den 10. oktober afholdt vi Klubmesterskab i Rally. 
Klubmester blev i begynder Ella med Luna, øvede  
Mette m. Lukas og åben Ella med Luna. 
 
Den 10. november blev afholdt klubmesterskab i 
Lydighed. I C klassen vandt Celina med Balder og i 
B klassen Vicky med Cara. 
 
Den 24. november var der K- afslutning. 
 
Julebanko var den 1. december. 
 
Til slut vil jeg igen takke alle, der med stort og småt, 
har været med til, at holde DcH Køge i gang 
gennem året.  
Jeg ser frem til jeres bemærkninger og 
kommentarer til beretningen. 
 
Kommentar:  
Vi blev digitale i 2019 og overgik til Klubmodul, som 
har været et gigantisk arbejde, at få kørt ind. 

 
3. Regnskab for 2019: 

 
Regnskab gennemgået og godkendt. 
Kun 148 medlemmer, da vi har mangel på 
instruktører og må sige nej til mange, der gerne vil 
træne hos os. 
Cafeen er gået godt. 
Flere udgifter til instruktørmøder bl.a. for at tiltrække 
flere instruktører til møderne. 
Anskaffelser: 2 x trækvogne / 2 x kaffemaskiner / 1 
x ruter 
Varmeregnskab ser ud til at være faldet, emn kan 
først tjekkes 100% efter brug i et helt år. 
Githe har forhandlet ny forsikring, så det skulle blive 
billigere til næste år. 

 
4. Fastsættelse af kontingent for 

2020:      

 
Gitte udleverede forslag til ny kontigent struktur – 
gennemgået og enstemmigt vedtaget. 
Nyt forslag til kontigent: gennemgået og enstemmigt 
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vedtaget. 
Ny kontigentstruktur vil blive lagt på hjemmesiden 

5. Vedtægter 

Vedtægterne fra generalforsamlingen 2019 blev 
afvist af Køge Kommune og det blev så aftalt, at 
Landsforeningen skulle tale med Køge kommune 
om ændringer, så vi stadig kan få tilskund fra Køge 
kommune som klub.   
Kredsformanden tog teten og talte med Køge 
Kommune og kom med et nyt udkast, men de blev 
igen afvist. 
Landsforeningen har ikke nået, at komme med et 
nyt oplæg indne vores generalforsamling, så Karin 
kontaktede kommunen, så der blev ændringerne 
som kommunen krævede blev klar og kommunen 
godkendte dem den 27/1-20. 
De blev gennemgået og enstemmingt vedtaget. 
Nye vedtægter vil blive vedlagt på hjemmesiden. 

6. Indkommende forslag Ingen forslag modtaget. 

7. Valg af formand 

Finn Gravgaard træder tilbage efter 20 år på posten. 
Vi takker for det store arbejde, som Finn har gjort for 
klubben alle disse år. 
 
Karin Sørensen stillede op og blev enstemmigt 
valgt. 

     
      8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
            På valg er: 
  
           Hans Henrik Antvorskov  
           Rikke Møllegaard Pind 
           Karin Sørensen 
 

 
 
 
 
Hans og Rikke blev genvalgt 
Karin blev valgt til Formand 
Gitte Wennike træder ind i bestyrelsen 

 
9. Valg af 1. og 2. suppleant: 

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

 
Begge blev genvalgt 

 
10. Valg af revisor: 

           På valg er: 
 
           Vicky Vadstrøm  
           Erik Petersen 

 
 
 
Begge blev genvalgt 

 
11. Valg af revisorsuppleant: 

På valg er Gitte Wennike 
            

 
Gitte træder ind i bestyrelsen 
Finn Gravgaard blev valgt 

  
12. Uddeling af vandrepokaler/pokaler: 

 
Helle Petersen har i år været i DcH Køge i 25 år og 
fik udleveret DcH’s sølvnål. 
 
Schæferpokalen blev tildelt:   
Githe Nielsen for hendes store arbejde for klubben 
gennem mange år – især her på det sidste med 
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indførelsen af klub modulet. 
 
Erindring pokal: 
Kirsten Petersen 
 
Bedste Rally resultat 2019:  
Mette Wind med Lukas 
 
Erindringspokal for bedste Rally resultat 2018: 
Mette Wind med Lukas 
 
Bedste Agility Resultat 2019: 
Hanne Strømsholdt med Sofus 
 
Erindringspokal for bedste Agility resultat 2018: 
Hanne Strømsholdt med Sofus  
 
Bedste Lydighedsresultat 2019:  
Hanne Sørensen med Tasja 
 
Erindringspokal for bedste Lydigheds resultat 2018: 
Marianne Bergholdt med Freja 

 
   13.   Eventuelt 

 

 
Formanden takkede for al den store hjælp gennem 
alle årene. 
 
Hans Christian spørger til Klubmodul:  
Githe siger, at det burde være startet op meget 
tidligere, da det ville have givet ro til ordentlig 
oplæring i systemet. 
Der har været/er store udfordringer, men 
regnskabssiden i DcH Køge ser ud til at avære 
kommet op at køre. 
Der er stadig fejl på hjemmesiden, da dokumenter, 
der er lagt op ser ud til at fosvinde. 
 

 
 

 
Dirigenten takker for god ro og order 
 

  
Formanden takker dirigenten og erklærer 
generalforsamlingen for afsluttet. 
 

 
 


