
Til medlemmer af DCH STEVNS 
Januar 2022 

Referat af DCH STEVNS generalforsamling lørdag den 22. januar 2022 i klubhuset. 

Formand Karin Nielsen bød velkommen El DCH STEVNS’ medlemmer – i alt 15 personer var mødt op, alle 
var stemmebereLgede 

HereMer indledtes generalforsamlingen. 

Ad. Pkt. 1. Valg af dirigent 
Jonna Andersen blev valgt El dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og 
beslutningsdygEg. 

Ad. Pkt. 2. Formandens Beretning 

Det er ikke så længe siden jeg sidst aflagde en beretning, det var i juni 2021. Dengang var det for året 2020, 
der absolut ikke var noget helt almindeligt år og den ordinære generalforsamling for 2020 blev udskudt i 
mange måneder. 2021 var i sandhed heller ikke helt almindeligt. Vi startede året med slet ikke at kunne 
mødes og kun langsomt kom vi i gang igen, først i marts måned kunne vi så småt starte med træningen, i 
starten ved at dele holdene i små grupper. Det gik, og vi kom i gang igen. Vi fik aVoldt både vores egne 
forårslokaler og den planlagte kredskonkurrence i april, med diverse restrikEoner såsom lavere antal 
hundeførere i grupperne, ingen brug af klubhus og meget mere. Men, der er et gammelt ord der siger ’hvor 
der er vilje, er der vej’, og det kan man vist roligt sige at det holder sEk hos os. Vi klarede det sammen, så 
stor tak El dem som hjalp os igennem. 

Hen over forår og sommer blev forholdene om end ikke normaliseret, så i hvert Elfælde lidt mindre 
restrikEve og vi har været i gang stort set som normalt lige siden, og vores eMerårskonkurrencer blev 
afviklet helt eMer planen. 

2021 blev også året hvor rally holdt sit indtog hos os. Louise og Lena fik startet et hold op eMer 
sommerpausen, og det ser ud El at det går strygende, holdet er fuldt booket. Og jeg skulle hilse og sige at 
det absolut ikke er en nem disciplin, men jeg tror de har det sjovt. Og det er jo hele ideen med det. Tak El 
de 2 piger fordi de tog chancen med at starte rally i DCH Stevns. 

Det lykkedes også nogle iniEaEvrige piger at få stablet en eMerårsfest på benene, og som sædvanligt blev 
resultaterne fra vores eMerårslokaler afsløret her. Tak El Tina, Jonna og Anne[e for at påtage sig opgaven. 

Både i 2020 og i 2021 har vi kendt El begrebet ’Corona-hunde’. Mange husstande fik en hundehvalp, noget 
skulle Eden jo gå med, når man ikke kunne rejse ud i verden på ferie. Måske som en følge af de mange, der 
fik en hund under pandemien har vi haM rigEgt mange hvalpe på holdene i 2021, hele 4 meget store hold er 
det blevet El. Og tendensen fortsæ[er i 2022, der er lige startet et nyt hvalpehold med 14 hvalpe. 

Vi har en stab af instruktører, der gør hvad de kan for at give os andre mulighed for at få trænet vores 
hunde. En stor tak El alle vores instruktører for at sElle op. Desværre løb vi ind i at det, vi i daglig tale kalder 
for konkurrenceholdet, stod uden en instruktør eMer sommerpausen. Benny trådte El og hjalp dem når han 
havde mulighed for det, tak Benny. Vi fik en kredsinstruktør El at komme forbi en enkelt aMen og træne 
eMersøgning med dem, men det meste af Eden har de må[et klare sig selv. Det er absolut ikke en 
ønskværdig situaEon, og jeg ved at instruktørudvalget har tænkt mange tanker om hvordan vi kunne løse 
problemet. Og nu er det løst, Morten har påtaget sig opgaven og vil være hos holdet så meget som hans 
studie nu Ellader det. En overgang var jeg fakEsk bange for at vi ville miste hele holdet som medlemmer, 
men I valgte at blive, og det skal I have en stor tak for. Til trods for den manglende instruktør så er det gået 
jer rigEgt godt i konkurrencerne i 2021. Så godt at Jonna og Chile fakEsk blev sjællandsmestre i A-klassen, 
Per med Ida og Jonna med Chile fik oprykninger El E-klassen, Stephanie med Chile og Boris med Eddie fik 
oprykninger El A-klassen og Lena med Thor fik sin oprykning El B-klassen. RigEgt godt gået alle sammen. 



2021 var året hvor man på landsmødet blev enige om at indføre rullende konEngent, i hvert Elfælde når 
man taler om lands- og kredskonEngent. Lokalforeningerne kan selvfølgelig også vælge at indføre rullende 
konEngent, men retningslinjerne for hvordan man gør det, kom først i slutningen af december, så vi har ikke 
kunnet nå at få det implementeret i vores system før vi startede en ny sæson. Det kan tænkes at det kræver 
en vedtægtsændring, men vi kigger på det i bestyrelsen snarest. 

Begrebet ’betalte instruktører’ dukkede også op på landsmødet i august. Desværre blev oplægget 
misforstået af rigEgt mange der havde den opfa[else at nu skulle alle instruktører have penge for deres 
arbejde. Det er ikke Elfældet, DcH hylder stadig frivillighedsprincippet. Oplægget, og det er kun et oplæg, er 
et forsøg fra HB på at komme med en idé El hvordan instruktørmanglen kan aVjælpes. Man taler om at der 
på landsplan måske kan blive tale om et sted mellem 10 og 15 betalte instruktører. Der er en række krav der 
skal opfyldes, og når det kommer El stykket, er det nok ikke det mest a[rakEve job alligevel. Men vi har i 
den grad brug for nye instruktører, så skulle der være nogen der lyst El at kaste sig ud i det, så kom endelig 
frit frem. Det samme gælder i øvrigt omkring dommerne. Hvis vi i fremEden vil gøre os nogen forhåbninger 
om at aVolde konkurrence, så skal vi have uddannet nogle flere dommere, både lydigheds- og agility 
dommere. 

Vi har også i 2021 haM vores udfordringer med Klubmodul. DerEl kom udfordringen med vores bank, der i 
henhold El loven om hvidvask krævede både det ene og det andet, for så El sidst alligevel at lukke vores 
konE. Henrik har i den grad kæmpet for at kunne få adgang, og det lykkedes så endelig for 5 dage siden. Så 
2021 har ikke været et helt nemt år for vores kasserer. 

Som bekendt er jeg ikke den eneste i bestyrelsen, der er 6 andre. Jeg vil gerne sige jer tak for det arbejde i 
har lagt i bestyrelsesarbejdet i 2021. I år er skal der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, og jeg ved allerede nu 
at mindst 2 af dem bliver helt nye idet både Benny og Tina har valgt at stoppe. 

Udover bestyrelsen er der mange andre, der yder en stor indsats for vores klub, det være sig 
instruktørudvalget, sporlæggere og figuranter og andre hjælpere El både kreds- og lokalkonkurrencer, 
hjælpere El agillity’s lokalkonkurrencer, webmaster, ja alle som har været med El at gøre vores klub El et 
godt sted at være. Det gælder også alle vores medlemmer, som har stø[et op om klubben. I skal alle 
sammen have en stor tak for at I hjalp El med at kommen igennem 2021 med skindet på næsen. Jeg håber 
at 2022 bliver et godt år, hvor vi kan mødes på pladsen, i klubhuset eller andre steder hvor vi er sammen 
med eller uden vores hunde, og får en snak om alt mellem himmel og jord. Jeg glæder mig El at se hvad 
2022 vil bringe. 

Beretningen blev taget El eMerretning. 

Ad. Pkt. 3 Fremlæggelse af årsregnskab 2021 El godkendelse samt forelæggelse af budgedorslag for 2022. 
Kasserer Henrik Koziara uddybede regnskabet for 2021. Og fremhævede et par punkter i regnskabet. 

Der blev sEllet spørgsmål El den fond man har i Nordea, skal anvendes ved foreningens 50 års jubilæum..  
Der indbetales El fonden hvert år med kr. 5, 00 pr. medlem. Den er ikke øremærket foreningens 50 års 
jubilæum, men kan naturligvis anvendes derEl. 
Der er ikke langt en dato fast endnu, men måske lave det som et sensommerjubilæum arrangement og evt. 
nedsæ[e et udvalg El det kreaEve.  

Regnskabet blev godkendt. 
Budge[et for 2022 blev gennemgået – Der er afsat en del midler El indkøb af nye spring i alu m/ 
gummibelægning på. Der indkøbes 2-3 spring, som eMer hver træning skal sæ[es på plads i skuret, da 
prisen pr spring er 12.000. Man prøver at slå sig sammen med andre klubber for at for prisen ned. 

SamEdig vil man indkøbe bordestole sæt som skal stå under halvtaget. 



Budge[et blev taget El eMerretning. 

Ad. Pkt. 4. Fastsæ[else af konEngent 
Bestyrelsen foreslog at konEngentet fastholdes, som det er i dag, hvor man betaler 750.- kr i 
grundkonEngent og 500.- pr hold det blev der nikket El. 

Ad. Pkt. 5. Indkomne forslag 
Der var ikke modtaget nogen forslag. 

Ad. Pkt. 6. Valg af formand for to år 
De[e punkt udgår, formanden er valgt i 2021 for 2 år 

Ad. Pkt. 7. Valg af kasserer 
Henrik Koziara blev genvalgt uden modkandidater for en ny 2-årig periode 

Ad. pkt. 8 Valg af to bestyrelsesmedlem for to år 
Bestyrelsesmedlem John Mogensen accepterer genvalg Benny Simonsen og Tina Hessellund ønskede ikke 
genvalg.  

Da man ikke kunne finde to nye kandidater, indkaldes der El ekstra ordinærgeneralforsamling jf foreningens 
vedtægter. 

Ad. Pkt. 9 Valg af to suppleanter El bestyrelsen for ét år 
De[e punkt udgår og tages op på ekstra ordinær generalforsamling 

Ad. Pkt. 10. Valg af bilagskontrollanter 
Genvalg El Svend Aage Christensen og Ane[e Hansen 

Ad. Pkt. 11. Valg af bilags kontrollanter suppleant for ét år 
Genvalg- uden modkandidater - af Torben Nielsen 2. suppleanten Boris Nielsen. 

Ad. Pkt. 11. Evt 
Der var en livlig debat – i en god tone omkring flg. Emner 

Hvorfor vil medlemmerne ikke sElle op El bestyrelsen…? 
Konkurrence program for 2022 – ikke at finde 
Forårslokalen aVoldes den med fx hvis der kun er 1 hund i klassen 
Hjemmeside, savner opdatering 
Dialog instruktørerne imellem 
Gydevej status 
Hvordan får vi flere med i konkurrence 
Bedre sammenhold 
Kurser for både instruktører og hundefører 
Det er kun instruktøren af holdet der underviser medmindre der bedes om hjælp. 

Konklusion e+er ovenstående debat: 
Man ønsker sig mere åbenhed. Bestyrelsen skal blive bedre El at ly[e El klubbens medlemmer, og gøre en 
indsats for at alle føler sig godt Elpas. Man skal få givet hjemmesiden en overhaling så den bliver ”up to 
date” og huske at de instruktører der underviser et hold, ikke har brug for hjælp uden de beder om det. 
Man skal huske at tale med hinanden og ikke om hinanden, den ene er ikke noget uden den anden. 



HereMer takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden. 

Generalforsamlingen slu[ede kl. 16:00 

EMer 22. januar 2022 har DCH STEVNS’ bestyrelse flg. sammensætning: 
Karin Nielsen, formand, valgt i 2021, for 2 år. 
Henrik Koziara, kasserer, valgt i 2022 for 2 år. 
Benny Simonsen, på valg. 
John Mogensen, på valg 
Tina Hessellund, på valg. 
Morten Dahlkvist, valgt i 2021 for 2 år. 
John Dahlkvist, valgt i 2021 for 2 år 

Referat godkendt den af 

Jonna Andersen 
Dirigent 


