Til medlemmer af DCH STEVNS
Referat af DCH STEVNS generalforsamling søndag den 27. juni 2021 i klubhuset.

Juni 2021

Formand Karin Nielsen bød velkommen til DCH STEVNS’ medlemmer – i alt 18 personer var mødt op, alle
var stemmeberettigede
Herefter indledtes generalforsamlingen.
Ad. Pkt. 1. Valg af dirigent
Kresten R. Nielsen (Kris) blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og
beslutningsdygtig.
Stemmetællere blev Mogens Hansen og Kenneth Simonsen
Ad. Pkt. 2. Formandens Beretning
Det plejer at være i indledningen til min beretning at jeg ønsker alle et godt nytår. Det er nok en anelse for
sent at gøre det på nuværende tidspunkt. Men intet er efterhånden som det plejer at være mere. 2020 vil
blive husket som året hvor verden kom til at se meget anderledes ud på grund af en virus som vi alle kom til
at kende som Covid-19 eller Corona.
2020 begyndte ellers som et nyt år plejer, vi startede godt ud med træningen i januar, fik lov til at fortsætte
i februar, men i marts blev vi så ramt af nedlukning, forsamlingsforbud og meget mere. Alt blev lukket ned
og vi gik alle sammen hjemme i vores egen lille boble - i meget lang tid. Først i det sene forår fik vi lov til
igen at have udendørs træning. Og så kom vi i gang igen, dog med restriktioner på hvor mange, vi kunne
være sammen, hvor vi måtte være og så videre. Vi kom igennem det, og ved udgangen af november
lukkede vi ned for året. Hvad vi ikke vidste dengang var, at det varede meget længe før vi kunne træne
sammen igen. Træningsudvalget kæmpede bravt for at holde styr på alle de løse ender, og det skal I have
stor tak for.
Nu var det ikke alene Corona vi sloges med i 2020. Klubmodul var også en svær modspiller, og de planlagte
ERFA-dage i kredsregi måtte aflyses. Vi fik heldigvis rigtig god hjælp fra Morten i Haslev og Boris kastede sig
ud i det og brugte oceaner af tid på at få medlemsdelen og dermed holdene på plads. Tak for det Boris.
Henrik har også haft og har stadig sine kampe med systemet, men jeg tror det lysner lidt nu. Vores
hjemmeside blev også skiftet til et layout fra Klubmodul, og det takket være Svend Aage, der fik styr på det,
så det nu virker som det skal. Om Klubmodul er et godt bytte, skal jeg lade være usagt, men nu har vi da i
det mindste ens udseende på landsplan.
Heldigvis var gik det hele ikke op i Corona. Det lykkedes rent faktisk at få gennemført hvalpetræning i
starten af året, og også i efteråret var der hvalpe til træning. Og der var god brug for det, rigtigt mange fik
hund, da der var hjemmearbejdspladser og nedlukninger stort set hele samfundet. Stor tak til
træningsudvalget for at holde styr på det hele.
Vores konkurrencer i foråret 2020 blev aflyst, hvorimod kredskonkurrencen i august blev gennemført. Der
var ikke mange deltagere, men det var vigtigt at vi kom i gang igen, så kredsen gik ind og støttede
økonomisk. Vi kunne også gennemføre vores efterårslokaler. Agilitys blev holdt inden de flyttede i
ridehuset og uden restriktioner, og lydighed kunne lige netop lade sig gøre indenfor det forsamlingsforbud,
som ramte igen i oktober. Efterårskomsammen med resultatuddeling måtte vi kigge i Kraks vejviser efter,
så heller ikke det var som det plejede. Agility fik faktisk først deres resultater i foråret 2021, lydighed fik
deres på selve dagen. Tak til alle jer som hjalp med at afvikle konkurrencerne, det være sig sporlæggere,
figuranter, tidtagere, dommersekretærer – ja alle, som gav en hånd med.
Foreningslivet i Danmark har været ramt hårdt at nedlukninger og restriktioner, og rigtigt mange har valgt
at droppe helt ud af foreningerne. Derfor er det ekstra glædeligt at vi stadig ved udgangen af 2020 havde et
stort medlemstal. Tak for at I blev hos os, og var klar til 2021 sæsonen.

2021 ser på nuværende tidspunkt ud til at arte sig meget bedre, og jeg tror og håber på at vi langsomt, men
sikkert kommer tilbage til noget, der ligner en klub, som den vi plejer at have hvor vi kan hygge os sammen
med at træne vores hunde.
Beretningen blev taget til efterretning.
Ad. Pkt. 3 Fremlæggelse af årsregnskab 2020 til godkendelse samt forelæggelse af budgetforslag for 2021.
Kasserer Henrik Koziara uddybede regnskabet for 2020. Og fremhævede et par punkter i regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
Budgettet for 2021 blev gennemgået – Budgettet blev taget til efterretning.
Ad. Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog at kontingentet fastholdes, som det er i dag, hvor man betaler 750.- kr til
hovedforeningen og 500.- pr hold
Ad. Pkt. 5. Indkomne forslag
Der var ikke modtaget nogen forslag.
Ad. Pkt. 6. Valg af formand for to år
Karin Nielsen blev genvalgt - uden modkandidater for en ny 2-årig periode
Ad. Pkt. 7. Valg af kasserer
Dette punkt udgår, kassereren er valgt i 2020 for 2 år.
Ad. pkt. 8 Valg af to bestyrelsesmedlem for to år
Inden man gik til valg til posterne, takkede formanden afgående bestyrelsesmedlem Kenneth Simonsen og
Suppleant Boris Nielsen, som hver modtog en fin kurv. Herefter gik man over til personvalgene:
Nyvalg uden modkandidater af Morten Dahlkvist og John Dahlkvist for en 2-årig periode
Ad. Pkt. 9 Valg af to suppleanter til bestyrelsen for ét år
1. suppleant, nyvalg uden modkandidater Lena Larsen og 2. suppleant genvalg af Mogens Hansen
Ad. Pkt. 10. Valg af bilagskontrollanter
Genvalg til Svend Aage Nielsen og et nyvalg- uden modkandidater - af Anette Hansen
Ad. Pkt. 11. Valg af bilags kontrollanter suppleant for ét år
Genvalg- uden modkandidater - af Torben Nielsen 2. suppleanten står åbent.
Ad. Pkt. 11. Evt
Der var ingen kommentar.
Herefter takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden.
Afslutningsvis takkede formanden dirigenten for hans ledelse af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen sluttede kl. 10:45

Efter 26. juni 2021 har DCH STEVNS’ bestyrelse flg. sammensætning:
Karin Nielsen, formand, valgt i 2021, for 2 år.
Henrik Koziara, kasserer, valgt i 2020 for 2 år.
Benny Simonsen, valgt i 2020 for 2 år.
John Mogensen, valgt i 2020 for 2 år.
Tina Hessellund, valgt i 2020 for 2 år.
Morten Dahlkvist, valgt i 2021 for 2 år.
John Dahlkvist, valgt i 2021 for 2 år
Referat godkendt den af
Karin Nielsen
Formand

Kresten R. Nielsen (Kris)
Dirigent

