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Formand Irene Lønvig bød velkommen. 
 
Pkt. 1 på dagsordenen: Valg af dirigent 
 
Peder Søndergaard blev foreslået, og valgt som ordstyrer og dirigent. 
 
Peder konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt ifølge foreningens § 6. Peder bad om 
generalforsamlingens accept af dagsorden fraveg i forhold til vedtægterne på 
rækkefølgen af punkt 4 fastsættelse af kontingent og punkt 5 indkomne forslag. 
Generalforsamlingen accepterede. 
 
Derudover opdelte Peder et punkt til to:  
 
Punkt 6 valg af formand  
Punkt 7 valg af kasserer 
 
Generalforsamlingen accepterede. 
 
Indkaldelse til generalforsamlingen vedlagt som bilag. 
Dagsorden vedlagt som bilag 1. 
 
23 deltagere var mødt op, alle med stemmeret. 
 
 
Pkt. 2 på dagsordenen: Beretning ved foreningens formand 
Formandens beretning var tilsendt fem dage inden generalforsamlingen. 
Jeanette Schøn stillede et spørgsmål om hvor de omtalte penge fra agility er, Irene svarede at de først 
figurerer i regnskabet for 2021, da de tidligere DAF medlemmer først er meldt ind i 2021.  
Beretningen er vedlagt som bilag 2. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 



Pkt. 3 på dagsordenen: Regnskabsaflæggelse ved foreningens kasserer 
Regnskab for perioden 1/1-2020 til 31/12-2020 blev tilsendt fem dage inden generalforsamlingen. 
 
Regnskabet er vedlagt som bilag 3. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 
Pkt. 4 på dagsordenen: Indkomne forslag 
 
Ingen forslag 
 
Pkt. 5 på dagsordenen: Fastsættelse af kontingent 
Grundet kontingentstigning i Kreds 1 på 40 kr, gældende fra 2021, konstaterede bestyrelsen, at kontingentet 
fra 2022 stiger med 40 kr. til i alt 1.265 kr., og stadig med forbehold for stigninger til Kreds 1 og 
Landsforeningen. 
 
Prisfordelingen ser fra 2022 således ud: 
Grundkontingent: 640 kr. 
Træningsgebyr: 625 kr.  
 
Ingen indvendinger 
 
Pkt. 6 på dagsordenen: Valg af formand/kasserer 
Formand ikke på valg. 
 
Pkt. 7 på dagsordenen: Valg af formand/kasserer 
Kasserer Claus Topp genopstillede. 
Der var ingen andre kandidater 
Claus Topp blev genvalgt. 
 
 
Pkt. 8 på dagsordenen: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
Bestyrelsesmedlem Jesper Michaelsen var på valg, og valgte ikke at genopstille. 
Bestyrelsen opstillede Joan Dahl Olsen som accepterede.  
Der var ingen andre kandidater 
Joan Dahl Olesen blev valgt. 
 
Pkt. 9 på dagsordenen: Valg af to suppleanter til bestyrelsen 
Bestyrelsen opstillede Mette Frost og Lone Thomsen, der begge accepterede. 
Mette modtog genvalg, 1. suppleant 
Lone Thomsen blev valgt, 2. suppleant. 
 
 
Pkt. 10 på dagsordenen: Valg af to revisorer 
 
Knud modtog genvalg. 
Mogens modtog genvalg. 
 
Pkt. 11 på dagsordenen: Valg af en revisorsuppleant 



 
Niels Johansen modtog med glæde genvalg. 
 
 
Pkt. 12 på dagsordenen: Valg af to medlemmer til aktivitetsudvalget  
 
Susanne Bøgh blev genvalgt in absentia. 
 
Der kunne ikke findes den sidste kandidat, generalforsamlingen accepterede valg af 1 medlem 
til aktivitetsudvalget. 
 
 
Pkt. 12 på dagsordenen: Eventuelt 

- Formanden takkede på bestyrelsens vegne afgående bestyrelsesmedlem Jesper Michaelsen for godt 
samarbejde, og overrakte blomster og chokolade. 

- Formanden tildelte på bestyrelsens vegne Birthe Mørk Larsen titlen æresmedlem af DcH Lindholm, 
som anerkendelse og tak for mange års dedikation og engagement.  

 
 
Generalforsamlingens afslutning. 
Peder Søndergaard erklærede generalforsamlingen for afsluttet, takkede for god ro og orden, og gav derefter 
ordet tilbage til formanden. Formanden takkede generalforsamlingen for godt fremmøde. 
 
Derefter blev der serveret kaffe/øl/vand og dejlig kage Karna havde lavet. 
 

 
 
DcH-Lindholm den 14/4-2021 
 
Ordstyrer/dirigent  Peder Søndergaard   _____________________________________________ 
 
Formand   Irene Lønvig    _____________________________________________ 
 
Kasserer   Claus Topp   _____________________________________________ 
 
Bestyrelsesmedlem  Malene Christiansen   _____________________________________________ 
 
Bestyrelsesmedlem  Kurt Bundgaard   _____________________________________________ 
 
Bestyrelsesmedlem Jesper Michaelsen   _____________________________________________ 


