
Referat fra Generalforsamling 2019 i DcH Skanderborg 27. 
februar 2019 kl. 19:30 i klubhuset i Teglgraven  

1. Valg af dirigent  

Finn Forman blev valgt med akklamation. 

2. Beretning ved foreningens formand efterfulgt af afstemning om 
godkendelse.  

Gitte Kipper aflagde beretning. Beretningen blev godkendt uden 
bemærkninger. 

3. Regnskabsaflæggelse for 2018 ved foreningens kasserer samt 
fremlæggelse af budget 2019  

Sanne Loft fremlagde regnskabet. Der har i 2018 været en tilgang 
på 93 medlemmer, der hovedsageligt er kommet fra 
hvalpekurserne. Heraf fortsatte 47 på almindelige træningshold i 
klubben. I december 2018 var der 167 medlemmer i klubben. I 
forbindelse med opkrævning af kontingent for 2019 er 45 dog 
stoppet i klubben. 

Mobilepay har medvirket til øgning af indtægten for salg af 
køkkenvarer mv.  

Konkurrence omkostningerne er forøget i forhold til sidste år. 
Linda Lundh gjorde opmærksom på, at det især skyldtes køb af 
færdigmad udefra.  

Regnskabet blev godkendt. 



4. Indkomne forslag  

Fra landsforeningen er kommet krav om ændring af de lokale 
foreningers vedtægter. Landsforeningen har derfor udsendt 
forslag til nye vedtægter, hvor den understregede tekst skal 
medtages, mens det er frivilligt at medtage den ikke 
understregede tekst.  Bestyrelsen i DCH Skanderborg har derfor 
udarbejdet et forslag til reviderede vedtægter, der er udarbejdet 
med udgangspunkt i landsforeningens forslag, med tilføjelse af 
enkelte ændringer hentet fra den lokale vedtægt.  

Jørgen Vestbach gennemgik forslaget til nye vedtægter. 

Linda Lundh foreslog, at sidste punktum i pkt 5.1 udgår, da 
tilsvarende tekst indgår i pkt 5.2. Uffe nævnte, at der mgl et 
punktum i pkt 5.2, der har betydning for forståelsen. 

Med de nævnte forslag til ændringer blev forslaget til nye 
vedtægter sat til afstemning. 

Forslaget blev vedtaget med 27 for, ingen imod og 2 som undlod 
at stemme. 

5. Fastlæggelse af træningsgebyr for 2019  

Vedtaget uændret træningskontingent på 1060kr årligt. 

6. Valg til bestyrelsesposter – på valg er:  

• Kasserer:  

– Sanne Loft (modtager ikke genvalg)  



Ingen andre ønskede at stille op. Sanne accepterede derfor at 
modtage genvalg. Hun blev genvalgt med akklamation. 

• 2 bestyrelsesmedlemmer:  

– Kate Olsson (modtager ikke genvalg)  

Ingen ønskede at stille op, men Dorthe Jensen accepterede som 
nuværende suppleant at træde ind i bestyrelsen. Dorthe blev valgt 
med akklamation. 

– Jørgen Vestbach (modtager genvalg)  

Jørgen blev genvalgt med akklamation. 

• 2 bestyrelsessupleanter:  

– Dorthe Jensen (modtager genvalg)  

Dorthe kunne ikke vælges som suppleant, da hun var indtrådt i 
bestyrelsen, jfr. ovenfor.  

Stine Kam stillede op til valg i stedetfor, og blev valgt med 
akklamation. 

– Jens Kristian Rasmussen (modtager genvalg)  

Jens Kristian blev genvalgt med akklamation. 

• 2 revisorer:  

– Bent Skovsende (modtager genvalg)  



Bent blev genvalgt med akklamation. 

– Berit Pedersen, Brørup (modtager genvalg)  

Berit blev genvalgt med akklamation. 

• 2 revisorsuppleanter:  

– Linda Lundh (modtager genvalg)  

Linda blev genvalgt med akklamation. 

– Lone Overgaard (modtager genvalg)  

Lone blev genvalgt med akklamation. 

7. Eventuelt  

Efter indlæg fra Uffe Høj og Linda Lundh om evt udskiftning af 
pærerne i udendørsbelysningen med led pærer, svarede Heinrich 
at han ville undersøge om det nu kunne betale sig.  

På forespørgsel fra Uffe svarede Heinrich at han ville udskifte en 
defekt sensor ved parkeringspladsen, så belysningen ville 
forbedres. 

Lene Have gjorde opmærksom på, at nogle  træningsarealer 
trænger til planering. Hun tilbød at hjælpe med iværksættelse af 
projektet. 

Jan Andersen gjorde opmærksom på, at parkeringspladsen 
trænger til grus. 



En deltager foreslog at man søgte Kvickly fonden om tilskud til 
nærmere definerede projekter. Hun ville gerne selv stå for det 
praktiske ved ansøgningen, men ikke selv underskrive. 
Bestyrelsen vil overveje muligheden. 

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet. 

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen blev  

Birthe Pedersen kåret som Årets Træner og 

Lene Have kåret som Årets medlem.  

Begge blev hædret med en pokal hver. 

Som et nyt tiltag fik Alice Nielsen udleveret en pokal som 
markering af hendes færdiggørelse af instruktøruddannelsen 
(Anker modtog den på hendes vegne). 

Referent 

Jørgen Vestbach 


