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DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 
DcH-Lindholm, Gammel Hvorupvej 61, 9400 Nørresundby 
 

Sekretær Mogens S. Gregersen, e-mail: sekretaer@dch-lindholm.dk 
 
 
 
 
 DcH–Lindholm 
 
 
 

Referat fra Generalforsamling 
Tirsdag den 24. januar 2017 kl. 19:00 i klubhuset. 

 
 
 
Pkt. 1 på dagsordenen: Valg af dirigent 
 
Claus Topp blev foreslået, og valgt, som ordstyrer og dirigent. 
 
Claus erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt ifølge foreningens § 8. 
Indkaldelse til generalforsamlingen vedlagt som bilag. 
Dagsorden vedlagt som bilag. 
 
29 medlemmer var mødt op, alle med stemmeret. 
 
 
 
Pkt. 2 på dagsordenen: Beretning ved foreningens formand 
 
Peder Søndergaard aflagde beretning. 
Beretningen er vedlagt som bilag. 
 
Poul Verner spurgte om det er helt slut med at træne i A klassen i DcH-Lindholm. 
Peder Søndergaard svarede at der er oprettet et A hold med Knud Kreds som tovholder. 
 
Steen Købsted spurgte om de A hundeførere der er stoppet er blevet spurgt om hvorfor de flytter 
til en anden klub. 
Peder Søndergaard svarede nej, men at der havde været snak om at ansætte en ”købetræner”, 
hvilket vi ikke vil være med til. 
Lars Rasmussen forklarede hvorfor han var flyttet til en anden klub, og sagde at forslaget om en 
”købetræner” var ment som noget der kunne ske lejlighedsvist. 
Peder Søndergaard gentog at vi køber ikke trænere. 
Steen Købsted tilføjede at foreningen burde gøre noget med samtræning med andre klubber. 
 
Steen Købsted mente ikke at det kunne være rigtigt at vi manglede papirer på vores aftaler med 
militæret og vores klubhus, fordi han kunne huske de pågældende papirer fra han selv var 
formand for klubben. 
Birthe Larsen fortalte, at da hun blev formand ved en ekstraordinær generalforsamling havde det 
ikke været muligt for hende, at få de pågældende papirer fra den afgåede bestyrelse. 
 
Flemming Lentz spurgte om den græsslåmaskine vi overvejede at købe, var en Slagleklipper. 
Peder Søndergaard svarede nej. 
 
Beretningen blev vedtaget. 
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Pkt. 3 på dagsordenen: Regnskabsaflæggelse ved foreningens kasserer 
 
Niels Johansen aflagde regnskab for perioden 1/1-2016 til 31/12-2016 
Regnskabet er vedlagt som bilag. 
 
Christian Brath spurgte om medlemstallet er stigende eller faldende? 
Niels svarede at det var svagt faldende, og at vi var 103 medlemmer pr. 24/1-2017. 
 
Regnskabet blev vedtaget. 
 
 
  
 
Pkt. 4 på dagsordenen: Fastsættelse af kontingent 
 
Bestyrelsen foreslog at kontingentet for 2018 skal stige med 80 kr, fra 1120 til 1200 kr. 
Foreslage er vedlagt som bilag. 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
 
 
 
Pkt. 5 på dagsordenen: Indkomne forslag 
 
Der var indkommet 2 forslag fra bestyrelsen. 
 
Forslag om ændret procedure ved valg af formand. 
Foreslaget er vedlagt som bilag. 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Foreslag om at øge antallet af medlemmer i Aktivitetsudvalget fra 3 til 4. 
Foreslaget er vedlagt som bilag. 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
 
 
 
Pkt. 6 på dagsordenen: Valg af formand/kasserer 
 
Der skulle vælges en ny kasserer, da Niels Johansen havde besluttet ikke at genopstille. 
 
Bestyrelsen foreslog Tanya Bach Kjeldsen som kandidat. Tanya indvilligede i at opstille. 
Der blev ikke opstillet andre kandidater. 
 
Tanya blev valgt. 
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Pkt. 7 på dagsordenen: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 
Der skulle vælges et nyt bestyrelsesmedlem, da Jesper Michaelsen havde besluttet ikke at 
genopstille. 
 
Bestyrelsen foreslog kasper Ottesen som kandidat. Kasper indvilligede i at opstille. 
Der blev ikke opstillet andre kandidater. 
 
Kasper blev valgt. 
 
Peter Christensen modtog genvalg. 
 
 
 
 
Pkt. 8 på dagsordenen: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
 
1. Suppleant Betty Lison ønskede ikke at genopstille. Martin Karlsen blev foreslået og valgt. 
2. Suppleant Jannie Nielsen modtog genvalg. 
 
 
 
 
Pkt. 9 på dagsordenen: Valg af 2 revisorer 
 
Knud Krebs modtog genvalg. 
Kurt Bundgaard modtog genvalg. 
 
 
 
 
Pkt. 10 på dagsordenen: Valg af 1 revisorsuppleant 
 
Tina Jensen havde valgt at stoppe, i stedet blev Rene Lønvig foreslået og valgt. 
 
 
 
 
Pkt. 11 på dagsordenen: Valg af 4 medlemmer til aktivitetsudvalget. 
 
Birthe Larsen og Claus Topp havde valgt at stoppe. 
 
Janni Nielsen modtog genvalg. 
Martin Karlsen modtog genvalg. 
Jesper Michaelsen blev foreslået og valgt. 
Betty Lison blev foreslået og valgt. 
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Pkt. 12 på dagsordenen: Eventuelt 
 
Steen Købsted undrede sig over hvordan klubben kan kræve 500 kr ekstra for træning med nr. 2 
hund, da det var et forslag som blev nedstemt på en generalforsamling for et par år siden. 
Peder Søndergaard svarede, at ifølge vores vedtægter er det generalforsamlingen der vedtager 
størrelsen på kontingentet til klubben, men at det er bestyrelsen der beslutter hvordan 
kontingentet for de enkelte ydelser fordeles. At det var en fejl at spørgsmålet overhovedet havde 
været oppe på en generalforsamlingen. 
Steen Købsted spurgte om det er normal praksis i andre DcH-klubber. 
Peder Søndergaard svarede, at det er det. 
 
Christian Brath spurgte om vi opretter unghundehold til dem der lige er blevet førdige med 
hvalpetræning, så de kan holdes samlet i hold, og lettere kan blive motiveret til at fortsætte i 
klubben. 
Peter Christensen svarede at der var blevet gjort en stor indsats for at få at vide hvad de enkelte 
hundeførere ønskede fremover. De hold der er blevet sat i år er bl.a. lavet på baggrund af de 
modtagne ønsker, men at det er en svær kabale at få til at gå op. 
 
 
 
 
Generalforsamlingens afslutning. 
 
Claus Topp erklærede generalforsamlingen for afsluttet.  
Claus Topp og Peder Søndergaard takkede hver især for god ro og orden. 
 
Peder Søndergaard takkede Jesper Michaelsen og Niels Johansen for deres store arbejde i 
bestyrelsen gennem mange år. 
 
Kaffen blev drukket til Karnas lækre hjemmebagte franskbrød med  rullepølse og ost. 
 
 
 
 
DcH-Lindholm den 31/1-2017 
 
Ordstyrer  Claus Topp _______________________________ 
 
Formand  Peder Søndergaard _______________________________ 
 
Kasserer  Tanya Bach Kjeldsen _______________________________ 
 
Bestyrelsesmedlem  Kasper Ottesen _______________________________ 
 
Bestyrelsesmedlem  Peter Christensen _______________________________ 
 
Bestyrelsesmedlem  Mogens Søndergaard Gregersen _______________________________ 


