
 

 

 

 

Referat af generalforsamling i DcH-Nivå d. 16. november 2019 
 
 
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen i DCH Nivå og gik direkte til punkt 1 på dagsordenen: 
Valg af dirigent. 
 
Punkt 1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Tina Nielsen fra forsamlingen.  Da der ikke var nogen modkandidater blev Tina valgt.   
Helle Brieghel-Müller blev valgt som referent.   
Tina takkede for valget og konstaterede at forsamlingen var beslutningsdygtig og lovlig indkaldt Iht vedtæg-
terne. 
  
Punkt 2. Formandens beretning 
Allan Maindal startede med formandens beretning.  
 
Se bilag ”Formandens årsberetning”. 
 
Fra salen blev der spurgt om vores aktuelle medlemstal: 139. 
 
Da der ikke var kommentarer eller flere spørgsmål til beretningen, blev denne enstemmigt godkendt. 
 
Dirigenten gav herefter ordet til udvalgsformændene. 
 
Punkt 3. Udvalgenes beretninger 
 
Konkurrenceudvalget ved Iben Dam Nielsen 
Medlemmer: 
Iben Dam Nielsen - formand 
Kristine Svendsen 
 
Se bilag ”Årsberetning fra konkurrenceudvalget”. 
 
Spørgsmål: 
Der var følgende spørgsmål fra salen: 
Hvad er den højeste klasse indenfor DCH: - E-klassen (Elite). 
Hvad er erstatningspokalerne i år? – Det oplyser vi ikke endnu. 
Hvad er magnethalsbånd, som man vist nok må bruge i konkurrencer? – Det ved vi ikke. 
 
Da der ikke var kommentarer eller flere spørgsmål til beretningen, blev denne enstemmigt godkendt. 
 
Hjemmesideudvalget ved Line Pyndt Hansen/Kristine Svendsen 
(Fremlagt af Iben Dam Nielsen, da ingen kunne deltage på generalforsamlingen) 
Line Pyndt Hansen har overdraget Hjemmesideudvalget/Web-master-posten til Kristine Svendsen. 
Line har ikke tid mere. 
Kristine arbejder på livet løs med at opdatere hjemmesiden, og gøre den mere spændende. Det er et stort 
arbejde, men vi glæder os til at se resultatet. 
 
Da der ikke var kommentarer eller spørgsmål til beretningen, blev denne enstemmigt godkendt. 
 
Kantineudvalg ved Janne Sten 
 
Se bilag ”Årsberetning fra kantineudvalget”. 
Da der ikke var kommentarer eller spørgsmål til beretningen, blev denne enstemmigt godkendt. 
 
 



 

 
 
Husudvalg ved Janne Sten 
 
Se bilag ”Årsberetning fra husudvalget”. 
Da der ikke var kommentarer eller spørgsmål til beretningen, blev denne enstemmigt godkendt. 
 
Aktivitetsudvalg ved Janne Sten 
Medlemmer: 
Helle Brieghel-Müller – formand 
Janne Sten  
Pia Pallesen 
 
Se bilag ”Årsberetning fra aktivitetsudvalget”. 
Da der ikke var kommentarer eller spørgsmål til beretningen, blev denne enstemmigt godkendt. 
 
Trænerudvalget ved Pia Pallesen 
Medlemmer: 
Pia Pallesen - formand 
Iben Dam Nielsen 
Stine Bergmann 
 
Se bilag ”Årsberetning fra trænerudvalget”. 
 
Spørgsmål fra salen: 
Hvor mange instruktører vil være det optimale?: - 4 mere, f.eks. en til Rally og en til Nose Work 
 
Punkt 4. Regnskabsaflæggelse ved kasserer Lone Schrøder 
Lone gennemgik resultatopgørelsen. 
Resultatet viste et overskud på kr. 18.453,00. 
For et mere gennemsigtigt regnskab er tallene splittet op i flere konti end førhen. 
 
Da der ikke var kommentarer eller spørgsmål til regnskabet, blev det enstemmigt godkendt. 
 
Punkt 5. Indkomne forslag fra medlemmerne  
Der var ikke kommet nogen forslag. 
 
Punkt 6. Forslag fra bestyrelsen 
Bestyrelsen havde følgende forslag: 
 
Ændringsforslag/tilføjelse til tegningsregler i DCH-Nivå’s vedtægter:  
§ 10 Regnskabsår 

10.5 Ved kassererskift er det bestyrelsesformand, næstformand og sekretær der er underskriftsberettiget 
overfor banken.  
 
Da der ikke var kommentarer eller spørgsmål, blev forslaget enstemmigt vedtaget. 
 
Punkt 7. Budget samt fastlæggelse af kontingent og træningsgebyr: 
Lone gennemgik forslaget til kontingenter og træningsgebyr for 2020. 
I stedet for at have K1 og K2 hold, med 2 forskellige trænere/instruktører, har vi valgt at lægge det sammen 
til ét hold – begynderhold. 
Medlemskontingentet foreslås at stige med kr. 15,-. 
 
Der var følgende spørgsmål fra salen: 
Vi har altid betalt samme beløb til kontingenter, som Lands og Kreds har opkrævet. 
Hvorfor vil vi ændre det? 
 
 



 

 
 
 
Hvorfor lægger vi ikke bare forhøjelsen oveni træningsgebyret? 
 
Svar: Det er for at undgå for mange hundeførere, som er passive medlemmer. Vi har et meget lavt kontin-
gent, og nogle benytter sig af det, og bruger vores arealer uden at betale for træning. 
 
Listen med tallene (kontingent og gebyr) er ikke så tydelig. Er det muligt at lave den om? 
Svar: Det tager vi til efterretning. 
 
Da der ikke var flere kommentarer eller flere spørgsmål blev kontingenterne og gebyrerne for 2020 enstem-
migt vedtaget. 
 
Herefter gennemgik kassereren budgettet for 2020. 
Der er budgetteret med et overskud på kr. 7.305, for 2020. 
 
Spørgsmål fra salen: 
Hvordan er man kommet frem til kontingentet? 
Svar: Kontingent og træningsgebyr er splittet op i 2 konti. 
 
Da der ikke var kommentarer eller flere spørgsmål til budgetter, blev dette enstemmigt godkendt. 
 
Punkt 8 Valg af formand 
Allan Maindal var ikke på valg. 
 
Punkt 9. Valg af kasserer 
Lone Schrøder var ikke på valg. 
 
Punkt 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Følgende blev valgt: 
Kristine Rye Svendsen (for 1 år – er på valg i 2020) 
Genvalgt: 
Thomas Jørgensen 
Iben Dam Nielsen 
Pia Pallesen 
Helle Brieghel-Müller 
 
Punkt 11. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Følgende blev genvalgt: 
Tina Nielsen 
Linette Panduro 
 
Punkt 12. Valg af revisorer 
Følgende blev genvalgt: 
Mai-Britt Maindal  
Claus Hansen  
 
Punkt 13. Valg af revisorsuppleant 
Følgende blev valgt: 
Jacob ---- 
 
Punkt 14. Eventuelt 
 
Kasserer Lone Schrøder informerede lidt om DCH’s nye administrationsprogram til lokalforeningerne. 
Det er vigtigt at alle opretter sig i programmet. 
Programmet letter opgaverne for både kassereren og instruktørerne. 
I DCH’s medlemsblad nr. 04-2019 kan man på side 40 læse mere om programmet. 



 

 
 
 
Lone fremhævede, at det er et program, som er vedtaget på landsplan, og ikke noget vi selv har fundet på 
ude i lokalklubberne. 
 
Der var mange spørgsmål fra salen: 
 
Hvem har adgang til oplysningerne: 
- Foreløbig kun klubbens kasserer.  Der bliver uddelt rettigheder til oplysningerne, så alle ikke kan se alt. 
 
Hvorfor skal man oplyse sin fødselsdato: 
- Man kan nøjes med at skrive f.eks. 1/1 og så fødselsåret.  Det er for at se, hvor mange unge der er i klub-
berne, og til brug for kassereren til tilskud fra kommunen for unge under 18 år. 
 
Hvorfor skal man oplyse sin e-mailadr.: 
- Det er så instruktørerne hurtigt kan sende meddelelser ud til sine hundeførere. 
- Man krydser af i et felt, om man ønsker at få tilsendt nyheder, meddelelser etc.  F.eks. indkaldelse til Gene-
ralforsamlingen.  
 
Hvordan skal hundeførerne betale: 
- Når man har oplyst sine kontooplysninger og betalt kr. 1,- for oprettelse, så bliver beløbet trukket automa-
tisk. Man får besked om at beløbet trækkes. 
- Hvis man stopper i klubben, og ikke får afmeldt sig, og beløbet bliver trukket, så kontakter man blot  
klubbens kasserer. 
 
Lone sluttede med at opfordre alle til straks at oprette sig, og hun ville gerne komme i klubben og lave en 
kort gennemgang af indmeldelsesproceduren. 
Dato blev aftalt. 
 
Vi har meget træningsudstyr hernede, men én manglede flere typer apporter – kan de skaffes? 
- Det har vi allerede, men er låst inde, så de ikke bliver væk. Man skal spørge sin instruktør på holdene, som 
så vil tage dem frem. 
 
Èn ville gerne vide, hvornår der er træning eller andre arrangementer i klubben, så man ikke kører forgæves, 
hvis man vil selvtræne. 
- Det vil fremgå at det nye administrationsprogram, hvis instruktørerne lægger det ind. 
 
Kan man låne lokale og areal til et arrangement for en specialklub/hunderace? 
- Man skal skrive til bestyrelsen, som afgør det. 
 
Der var ikke flere kommentarer eller spørgsmål, så formanden takkede for det fine fremmøde og takkede 
dirigenten for veludført arbejde.   
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 10.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------   ------------------------- 
Allan Maindal, formand   Tina Nielsen, dirigent 
 
 
 
Ref. Helle Brieghel-Müller 


