
 

  

Vi styrker vore værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV HUND I DcH 

Referat til Kredsgeneralforsamling 2022 – Kreds 5 
d. 24. februar 2022 kl. 19.00 i DcH-Svendborgs Klubhus 
  

Deltagere: Dorte Dabelsteen, Lene Gjeding, Henrik Bøgelund, Stig Hansen, Lennart Hummel, Majbritt Bak, Højme, Kerte-

minde, Brenderup, Nordfyn, Odense, Vestfyn, Sydfyn, Svendborg, Ringe, Langeskov, Klaus Krog, Jim Hempel, Helge Han-

sen, Vagn Bødker, Sonja Würtz, Helle Bøtker, Dorte F. Olesen, Webmaster, Anja Nielsen, Inger-Marie B. Antonsen, Flem-

ming Aalund 

Annette Lunau 

Fraværende: Stig Hansen, Odense, Jim Hempel, Arne Honoré, Langeland 

 

Referat: 

1. Valg af dirigent 

Richard er valgt 

 

2. Valg af stemmetællere 

Anja Nielsen og Sonja Würtz er valgt 

 

3. Kreds- og udvalgsberetninger 

Beretninger 2021 er udsendt før generalforsamling. Beretninger vedtaget uden bemærkninger. 

Uddannelsesudvalget – d. 22. maj i Svendborg kommer der et efteruddannelseskursus – leg med din 

hund. Det kommer på klubmodulet så man kan tilmelde sig den vej. 

 

4. Regnskabsaflæggelse v/ kredskassereren 

Regnskab for 2021 er udsendt sammen med dagsordenen.  

Regnskabet blev gennemgået og derefter vedtaget. 

 

5. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

 

6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent 2023 

Budgettet er godkendt. 

Der foreslås, at der ikke ændres ved kontingentet. 

 

7. Valg af Kredsformand – (ulige år) – ikke aktuelt 

 

 

8. Valg af kasserer (lige år) 

Henrik Bøgelund modtager genvalg – Henrik genvalgt 

 

9. Valg af næstformand (lige år) 

Lene Gjeding modtager genvalg – Lene genvalgt 

 

10. Valg af suppleant for kasserer  
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Birte Just modtager genvalg – Birte genvalgt 

 

11. Valg af ordensudvalgsmedlem – (ulige år) – ikke aktuelt 

 

12. Valg til bestyrelsen i DcH´s Initiativfond – (ulige år) – ikke aktuelt 

 

13. Valg af udvalgsformænd til udvalg: 

Dommerudvalg – Lennart modtager genvalg – Lennart er genvalgt 

Konkurrenceudvalg – ulige år – ikke aktuel 

Uddannelsesudvalg – Majbritt Bak modtager genvalg for 1 år – Majbritt genvalgt 

 

14. Valg af to revisorer 

Sonja Würtz er valgt for 2 år                                      

(Bo Alsen er valgt for 2 år i 2021) 

 

15. Valg af revisorsuppleant 

Helge Hansen modtager genvalg – Helge genvalgt 

 

16. Evt. 

Lennart – som noget nyt kommer der et evalueringsskema på nettet, som dommerne skal udfylde 

vedrørende ris og ros, når de dømmer til konkurrencer. F.eks. hvordan er konkurrencen planlagt / 

afviklet (forplejning, materialer, baneopsætning m.m.) 

Når dommerne kommer ud, skal klubberne sørge for, at der er sporskitser. 

 

Konkurrencer – dommerne bliver igen i år presset med de konkurrencer der skal afholdes på Fyn. 

Klubberne skal derfor have skrivere klar, hvis der er bliver behov for det. 

 

Dorte Dabelsteen – Man vil forsøge at afholde kredsrådsmøderne i de forskellige klubber på skift. 

Spørgsmålet er så, hvor mange klubber, der kan rumme de ca. 30 deltagere. Umiddelbart er det Vest-

fyn, Svendborg, Langeskov, Kerteminde, Ringe, Brenderup og Nordfyn der har mulighed for det. 

 

Den nye platform til klubmodulet. Jan viste kort den nye platform. Den er langt fra færdigudviklet 

endnu. Der er mulighed for at følge processen både på egen hjemmeside og via webinarer. Der for-

ventes undervisning i alle Kredse inden sommerferien. 

 

Forslag til nye regler for holdturnering FM er sendt ud til lokalforeningerne – forslagene blev kort 

gennemgået og vil blive drøftet på næste kredsrådsmøde – anbefales at lokalforeninger drøfter 

hjemme. 

 

Skoven – Richard oplyser, at brug af skoven har fungeret rigtig godt. Der er ikke kommet nogen kla-

ger.  
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Ekstra Punkt indsat mellem pkt.6 og pkt.7 – Kredsgeneralforsamling suspenderet i den ind-

lagte pause. 

 

Formand Annette Lunau holdt et oplæg vedrørende ”certificerede kontraktinstruktører”, som blev 

drøftet efterfølgende. 

DcH er udfordret af mangel på frivillighed. Der er et krydspres mellem antal instruktører og behov 

for hundetræning – hundeførere vil ofte have mere end vi for nuværende kan give og hundeførerne 

vil gerne betale for mere træning end den enkelte klub har mulighed for at tilbyde. 

Vi må ifølge DcH´s vedtægter ikke aflønne en instruktør i DcH for et kursus, men instruktøren kan 

gå ud og få penge alle andre steder som fx Shæferhundeklubben og DKK. Hvis vi giver lov til at be-

tale for disse instruktører i DcH, giver det en mulighed for, at vi kan beholde dem i DcH regi.  

 

Der var blandede holdninger til punktet. Nogen er bekymret for, om de instruktører, der ikke er kon-

traktinstruktører, bliver set på, som om de ikke er lige så gode som de betalte kontraktinstruktører. 

Der blev også givet udtryk for, at det ikke er fair, at nogle instruktører kan få penge for at undervise, 

hvor andre gør det frivillig uden at få penge for det. 

Der var også positive holdninger til, at det bliver muligt at fastholde instruktører i DcH i stedet for, 

at de søger ud af DcH.  

Der var mindre interesse for at bruge evt. betalte instruktører til ekstra hvalpehold, men flere kunne 

se muligheder i, at betalte instruktører kunne indgå i tilbud til særlige udfordrede hundegrupper og til 

hundeførere, som ønsker ekstra træning. Da ordningen vil være frivillig i sin anvendelse, så vil det 

være op til den enkelte lokalforening, hvorvidt et sådant tilbud lokalt skal nyde fremme. 

En rigtig god og oplysende debat. 

Tak til Annette Lunau for at komme til Kreds 5. 

 

 

Plancher fra Annettes oplæg er vedlagt referatet. 

 

 


