
 

  

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

Dagsorden til Kredsgeneralforsamling 2023 – Kreds 5 
d. 23. februar 2023 kl. 19.00 i Tingagerskolen, Øster Ringvej 2, 5750 
Ringe 
  

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

minde, Egebjerg, Brenderup, Nordfyn, Odense, Vestfyn, Sydfyn, Svendborg, Ringe, Langeland, Langeskov, Klaus Krog, Jim 

Hempel, Helge Hansen, Vagn Bøtker, Sonja Würtz, Helle Bøtker, Arne Honoré, Dorte F. Olesen, Webmaster, Anja Nielsen, 

Inger-Marie B. Antonsen, Flemming Aalund, Iben K. Pedersen, Richard Olsen 

Fravær: Lene Gjeding, Iben K. Pedersen 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: Richard Olsen blev valgt 

Dirigenten konstaterede, at Generalforsamling var rettidig indkaldt 

Der foretoges en kort præsentationsrunde blandt de fremmødte 

 

2. Valg af stemmetællere: Anja Nielsen, Andreas Knudsen blev valgt 

Antal stemmer i alt 57 (alle lokalforeninger var repræsenteret med 52 stemmer, Kredsbestyrelsen 

med 5 stemmer) 

 

3. Kreds- og udvalgsberetninger 

Beretninger 2022 var udsendt. Mødedeltagere bekræftede at have læst beretningerne. 

Beretninger blev vedtaget med følgende kommentarer: 

Dommerudvalget anbefaler, at lokalforeninger finder skrivere til kommende konkurrencer i Dch-

programmet. Der er 6 DcH-aspiranter, men ikke alle forventes at gå til eksamen i år. Fra januar mod-

tages igen DcH-dommeraspiranter. Dommerudvalget vil pege på Ole Suurland som formand for det 

nye DcH-programudvalg. 

Uddannelsesudvalget glæder sig over mange tilmeldte instruktør-aspiranter i 2023 

 

4. Regnskabsaflæggelse v/ kredskassereren 

Regnskab for 2022 var udsendt inden generalforsamlingen 

Henrik Bøgelund gennemgik det udsendte materiale grundigt, for at give et indblik i Kredsens øko-

nomi og dermed en forståelse af, at de sidste års budgettering med underskud på driften er en uhold-

bar situation. Kredsbestyrelsen har sat en ”smertegrænse” på 100.000 kr. på Kredsens aktiver, hvil-

ket vi vil nærme os i 2024, hvis vi ikke ændrer på ubalancen mellem aktiviteter og indtægter. 

Debat:  

Skoven betales af Kredsen. Drøftedes om den kan brugerfinansieres. For nuværende bruges skoven 

flittigt af de fleste lokalforeninger. Bruges også som konkurrenceskov. Brugerbetaling drøftedes. 

Forslag om, at Kredsen giver tilskud til E-turneringens deltagere til dækning af kørselsudgifter, blev 

drøftet. 

Forslag om, at hæve Kredskontingent, så der stadig er råd til sociale / faglige arrangementer.  

 

Efter debatten blev regnskab 2022 godkendt. 
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5. Indkomne forslag 

(Forslag skal være kredsformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen) 

Ingen indkomne forslag 

 

6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent 2024 

Kredsbestyrelsen foreslog på baggrund af det fremlagte regnskab / budget, at hæve kredskontingen-

tet med 20 kr. fra 1. januar 2024 

En mødedeltager foreslog at hæve kontingentet med 30 kr., så der stadig er plads til arrangementer 

 

Skriftlig afstemning: Kontingentstigning på 30 kr.: 26 ja-stemmer, 31 nej-stemmer. I alt 57 stemmer. 

Forslaget bortfaldet.  

Skriftlig afstemning: Kontingentstigning på 20 kr.: 57 ja-stemmer, 0 nej-stemmer. I alt 57 stemmer. 

Forslaget vedtaget. 

Kredskontingent i Kreds 5 stiger således med 20 kr. fra 1. januar 2024 til 140 kr. pr. år 

 

 

7. Valg af Kredsformand – (ulige år) – Dorte modtager genvalg – Dorte genvalgt 

 

8. Valg af kasserer (lige år) – ikke aktuelt 

 

9. Valg af næstformand (lige år) – ikke aktuelt 

 

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

 

11. Valg af ordensudvalgsmedlem – (ulige år) – Richard Olsen modtager genvalg. Richard genvalgt. 

 

12. Valg til bestyrelsen i DcH´s Initiativfond – (ulige år) – Flemming Aalund ønskede ikke genvalg. 

Henrik Bøgelund stillede op til posten – Henrik valgt 

 

13. Valg af udvalgsformænd til udvalg: 

Dommerudvalg – Ikke aktuelt 

Konkurrenceudvalg – ulige år – Stig Hansen ønskede ikke genvalg. Jan B. Rasmussen stillede op. 

Jan valgt til posten. 

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

 

 

14. Valg af to revisorer – Bo Alsen modtager genvalg. Bo genvalgt for 2 år 

                                     (Sonja Würtz er valgt for 2 år i 2022) 

 

15. Valg af revisorsuppleant – Helge Hansen modtager genvalg. Helge genvalgt. 

 

16. evt. 

 

Majbritt takkede Anja Nielsen for hendes virke i Uddannelsesudvalget, hvor Anja efter eget ønske 

nu stopper.  
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Majbritt oplyste samtidig, at Dorthe Larsen, DcH-Egebjerg, har tilbudt at blive en del af Uddannel-

sesudvalget. 

Dorte takkede Flemming Aalund for hans indsats som kredsens repræsentant i Initiativfonden   

Dorte takkede Stig Hansen for hans mangeårige indsats (37 år) som formand for Kredsens Konkur-

renceudvalg og overrakte ham DcH´s guldnål.  

 

Inger Marie Antonsen, Medlem af Landsforeningens Konsulentudvalg, fortalte om arbejdet i udval-

get. Mere viden herom kan søges i Håndbogens orienteringer 110 - 115 

 

Andreas Knudsen, DcH-Nordfyn, spurgte ind til ”Sporlæggercentralen”. Lennart orienterede om, 

hvordan Sporlæggercentralen var blevet til. At det var et stort arbejde at løbe den i gang, men at den 

nu har fungeret i konkurrenceåret 2022.  

Lennart opfordrede lokalforeningerne til at reklamere for at flere af lokalforeningernes sporlæggere 

melder sig til Sporlæggercentralen. 

 

Dorte orienterede om, at hvalpepakker fra Landsforeningens side nu er bestilt til forventet 2 års for-

brug. Det vil være muligt for lokalforeninger at få hvalpepakker med hjem fra Landsmødet d. 18. 

marts 2023, så overvej eget behov.  

 

Husk at lokalforeningens vedtægter skal sendes til Kredsformand og Forretningsføreren, hvis der er  

vedtaget ændringer. (Der var en ændring i en ”skal” paragraf fra sidste Landsmøde i forbindelse med 

rullende kontingent) 

 

Kredsen har lagt link til ”Håndbogen” ind på hjemmesiden. Det anbefaledes, at lokalforeninger gør 

det samme. 

 

Rallyudvalget har foranlediget ændring af DM kvalifikationsperioden, så den starter umiddelbart ef-

ter DM den 1. oktober 2023. Det vil give mulighed for, at f.eks. Fynsmesterskabets rallykonkurrence 

får en højere værdi og flere tilmeldte.  

 

Dyrevelfærd: Vær opmærksom på, at korrigering af ørestilling med plaster o. lign., som kan være til 

gene eller foranledige smerter på hunden, er ulovligt. 

 

Vaccinationsprogram for danske hvalpe og unghunde er tilrettet / udvidet.  

Se  link         ddd-vaccination_forbruger_4-s-a5_low.pdf 
 
Regler for vaccinationer i DcH – se Håndbogen Orientering nr. 26 

 

Webmaster orienterede om Klubmodulkurset d. 25. marts i Frørup Forsamlingshus og opfordrede til 

at tilmelde sig via Klubmodul. 

 

Kredsformanden takkede Dirigenten for at have ført os vel igennem Generalforsamlingen. 

 

 

 

https://www.ddd.dk/media/7326/ddd-vaccination_forbruger_4-s-a5_low.pdf
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Lokalforeningen, som er vært for denne aften, tilbydes ordet – Ved dette møde DcH Ringe:  

Formand Gitte E. Pedersen orienterede om hverdagen i DcH-Ringe. Der er booket godt op på holdene – på 

konkurrencehold i DcH-programmet er der endnu pladser. Lokalforeningen er ved at arrangere en hunde-

weekend fra fredag til søndag, som de glæder sig til at afvikle. Foreningen deler arealer med andre, hvilket 

giver udfordringer i hverdagen. Heldigvis har de eget klubhus. DcH-Ringe vil gerne tilbyde sig som vært ved 

arrangementer som dette og ved uddannelser, da de kan låne lokaler på skolen. 

Foreningen er ikke kommet videre med planer om at flytte til anden destination, men arbejder stadig målret-

tet med sagen. Det er svært at få en mangeårig aftale om arealer.  

 

Tak til DcH-Ringe for at være vært til Årets Generalforsamling 

 

 

Referent Dorte Dabelsteen 

              

Referat godkendt den: 1. marts 2023 af dirigent Richard Olsen pr. mail 


