
Protokol fra Generalforsamling i DCH Kolding. Torsdag d. 23. januar 

klokken 19:00 i klubhuset – Eliassensvej 118 Kolding. 

Tilstede: 24 stemmeberettigede. 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender, jf. dog §12, og 

behandler følgende sager: 

1. Valg af   a) Dirigent   b) Protokolfører   C) Stemmetællere 

2.    Formandens beretning 

3. Kassereren aflægger revideret regnskab, jf. §10 

4.   Indkomne forslag 

5.   Valg af formand eller kasserer, jf. §9 

6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. §9 

7.   Valg af suppleanter for bestyrelsesmedlemmer, jf. §9a 

8.   Valg af 2 revisorer, jf.  §9 

9.   Valg af revisor suppleant, jf. §9 

10. Valg af udvalgsmedlemmer samt suppleanter for disse, jf. §9 

11. Valg af fanebærer og 1 fanevagt, jf. §9 

12. Eventuelt 

Alle vedtagelser (jf. dog §6 og §13) træffes ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning 

skal finde sted, når 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen 

bestemmer det. Der skal på generalforsamlingen føres en speciel protokol. Forslag, der 

ønskes behandlet på generalforsamlingen må indsendes til formanden for bestyrelsen senest 3 

uger før generalforsamlingen.  

Referat: 

1. Valg af  A: Dirigent: Laurids Christoffersen. 

   B: Protokolfører Anette Petersen.  

             C: Stemmetællere: Annette Hansen og Pia Degn. 

 

Efter valg af dirigent konstaterer de fremmødte, at generalforsamlingen er indkaldt 

korrekt ifølge vedtægterne. 

2. Formandens beretning:  (Se note 1). Spørgsmål fra salen besvaret og beretningen 

herefter godkendt med applaus.  

 

3. Kassereren fremlægger årets regnskab og budget for 2019 (note 2 og 3). Efter 

besvarelse af spørgsmål fra salen bliver regnskabet godkendt med applaus.  
 



 

4. Indkomne forslag: Forslag 7a er trukket tilbage af forslagsstilleren. Forslag nummer 1 

til 20 fremlagt og motiveret af Anne Rise bliver alle sammen godkendt. (bilag 1) 

Forslag nummer 21 (bilag 1) bliver fremlagt og motiveret af Jørgen Juncker. Det drejer 

sig om et lån på 75.000 kroner til etablering af en bund til en hal på DCH Koldings 

område. Jørgen er i forhandlinger med Kolding kommune om at få penge til en telthal. 

Forslaget bliver vedtaget med 22 stemmer for. 1 stemme imod og 1 stemme neutral. 

 

5. Valg af formand: Jørn Elsberg genopstiller for 2 år og bliver genvalgt med applaus. 
 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Eva Johansen genopstiller og bliver valgt for 2 år med 

applaus. Pia Degn opstiller og bliver valgt for 2 år med applaus. Mikkeline Hare 

opstiller og bliver valgt for 1 år med applaus. 

 

7. Valg af suppleanter for bestyrelsesmedlemmer: Marie Bech Christensen bliver valgt 

som 1. suppleant og Nina Detlefsen som 2. suppleant. Med applaus selvfølgelig. 
 

 

8. Valg af kritisk bilagskontrollør: Anne Mette Madsen genvalgt med applaus. 

 

9. Valg af suppleant for kritisk bilagskontrollør: Lis Paasch genvalgt med applaus. 
 

 

10. Valg af udvalgsmedlemmer samt suppleanter for disse: 

 
Husudvalg: Bestyrelsesmedlem (Jørn Elsberg). 

Pia Degn – genvalgt. 

Peer Rasmussen (valgt 2018 for 2 år) 

  Vagn Myrhøj (valgt 2018 for 2 år) 

       

 Konkurrenceudvalg:  

  Jørn Elsberg – genvalgt 

  Maja Bertelsen – genvalgt 

  Lis Paasch (valgt 2018 for 2 år) 

  Anne Mette Madsen (valgt 2018 for 2 år) 

  

 Aktivitetsudvalg:  

Annette Hansen valgt for 2 år. 

Susanne Henningsen valgt for 2 år. 

Ulla Elsberg (valgt 2018 for 2 år) 

 

 

Webansvarlig: Maria Bech Christensen valgt 2018 for 2 år 



 

 Instruktør- & træningsudvalg: Villy Nelmark bliver valgt til udvalget.  

 

11. Valg af Fanebærer: Henrik Christensen – genvalgt  

 Fanevagt:   Anne rise valgt.  

12: Eventuelt: Gitte Poulsen forespørger om klubben vil lægge navn til at hun er med til at 

arrangere nogle aktiviteter til gavn for ”Hundesport mod Cancer”. Det bliver fortrinsvist indenfor 

nosework og bliver udformet som en konkurrence. Generalforsamlingen synes det et godt initiativ. 

Inga beder om, at der er kopier af alle de dokumenter der bliver gennemgået på 

generalforsamlingen. Så alle fremmødte har en kopi og det samme gælder de til enhver tid 

gældende vedtægter. 

Lis og Anne Mette (konkurrenceudvalget) fortæller at de til næste år ikke genopstiller til udvalget. 

De opfordrer til at man allerede nu begynder, at overveje om man kunne være interesseret i at 

overtage. Man er velkommen til at deltage lidt på sidelinjen hvis man gerne vil vide mere om hvad 

der sker i konkurrence udvalget.  

Der er 70 års jubilæum for klubben d. 23. februar 2019. Der vil være en reception i klubhuset fra 

klokken 10:00. Alle opfordres til at kigge forbi. Hvis man har tid til at give en hånd med noget, så 

er man meget velkommen til det.  

Der bliver opfordret til at klubben tænker over afstanden mellem de nye afbindingspinde der skal 

sættes op. Pia Degn fra husudvalget fortæller, at de vil blive sat op med mindst 4 meters afstand.  

 

Generalforsamlingen afsluttes og der takkes for god ro og orden.  

For protokollen: 

Dato:  

 

FUNKTION NAVN UNDERSKRIFT 

Dirigent Laurids 
Christoffersen 

 
 

Formand Jørn Elsberg  
 

Næstformand Eva Johansen  
 

Kasserer Thomas Kiær  
 

Protokolfører Anette Petersen 
 

 

Bestyrelsesmedlem Pia Degn  
 

Bestyrelsesmedlem Mikkeline Hare  
 

Bestyrelsesmedlem Annette Hansen  
 

 



Note 1: Formandens Beretning 

 

 Formandens beretning 2018  
Så nåede vi igennem 2018, og igen er det år med mange aktiviteter og 

hændelser. Vi holder et medlemstal på ca. 200, og her ved årsskiftet er vi på 

nogenlunde lige så mange som sidste år. Vi har gang i rigtig mange ting, så 

indimellem kan det blive turbulent.  

Lejekontrakten med kommunen er nu på plads, og er på mange områder en 

fordel for os. De betaler Vores strøm vand og afledning. Der arbejdes stadig på 

at udskifte vinduerne i gavlene. Varmen på toiletterne bliver også skiftet. Alt er 

desværre ikke lutter lagkage, der lurer skovrejsning, og Klimatilpasningsprojekt 

i Hylkedalen. Spændende hvad der skal ske, og hvad det kommer til at betyde 

for os. Vi er stadig glade for at have Nina med på Sidelinien når vi er i dialog 

med kommunen.  

Vores arealer er vel i modsætning til sidste år til at have med og gøre. Trods den 

tørre sommer steg priserne på Vores afgrøder. Nogle har sagt at afgrøderne kom 

helt til Holland…det passer dog ikke de blev solgt til Hollandske landmænd. Og 

der kom gylle på i år, og ikke kyllingemøg, hvilket kunne mærkes meget i 

mængden af brok over lugten. Vi skal ikke dele EU tilskuddet med kommunen, 

som de først meldte ud, så det giver da lidt i kassen. Arealerne skal jo stadig 

passes med hegnsklipning mm.  

I dag råder vi ca. 20 trænere, fordelt med 10 lydighedstrænere, 3 rally trænere, 1 

Nosework træner og 6 agility trænere. Vi sender i år Villy Nelmark afsted på 

instruktøruddannelsen, og han tager familiehunde overbygningen. Anne Rise 

tager ligeledes familiehunde overbygningen. Igen i år vil jeg opfordre alle 

trænerne til at tage på kurser. Vi har brugt 2/3 del af det tilskud vi kan få fra 

kommunen, så bare ud og find nogle kurser! Jeg glæder mig hver gang nogen 

vil afsted, det kommer alle medlemmerne til gode.  

Det er dejligt at bestyrelsen er blevet udvidet til 7, det kan mærkes at der er flere 

hænder til at klare opgaverne. Vi havde desværre en sag som startede på 

generalforsamlingen sidste år, og jeg kan kun understrege at den tog meget  
 



hårdt på bestyrelsen, og i sidste ende medførte at 2 suppleanter måtte ind. Tak 

til Anne og Ruby for at træde til.  

Hen over sommeren fik jeg som de fleste nok ved en blodprop, og har hængt en 

del i bremserne hen over sommer efterår. Meget kan styres fra en hospitalsseng, 

men ikke alt. Nu er jeg ligesom kommet videre på den del som hedder forening 

og dommeraktiviteter, men om jeg nogensinde kommer til at løbe agility igen, 

kan jeg tvivle på. Tak til alle for gaverne og specielt tak til Anne for alt den 

støtte da det brændte mest på.  

Kredsen har lidt stigende medlemstal, og de nye dommere i DcH programmet er 

nu på plads. Vi har igen i år deltaget i mange møder i kredsen, dog synes jeg at 

alt drejer sig om lydighedsprogrammet, det er ligesom ikke gået op for møderne 

at Dch består af rigtigt mange andre grene, hvor nogle f.eks. Nosework skriger 

på opmærksomhed.  

Landsmødet i 2018 var i forhold til 2017 noget stille. Økonomien er i bedring, 

og der blev fundet en ny landskasserer Stella Egholm Jensen, som i øvrigt er fra 

DcH Rødding, så hun er jo lokal. Jeg har hørt at Stella vil arbejde for rullende 

kontingent, vi håber at det lykkes.  

I 2018 har vi afholdt 5 konkurrencer. Vi begyndte tidligt på året med Rally 

konkurrence ved Kolding storcenter, samtidigt var der C og B konkurrence 

hjemme i klubben. Venskab blev afholdt i Christiansfeld og Vamdrup, og igen i 

år løb Vamdrup med Vandrepokalen. Rally og AG holdt igen i år 

landsdækkende stævne, med flot deltagerantal. Jeg vil ikke specielt fremhæve 

Agility, men vi bliver hvert år løbet over ende, så vi gør et eller andet rigtigt. 

Nosework har afholdt et kursus, som lynhurtigt blev fuldtegnet. AG holdt i uge 

27 et ugekursus med 3 internationale instruktører. En Dansk, en Tysk og en 

Engelsk instruktør. Rigtigt hyggeligt, med god mad og super undervisning.  

Trænerudvalget har i år som vanligt haft deres problemer med at skaffe trænere 

nok. Hvalpe holdene bliver næsten rendt over ende, og desværre er der ikke 

plads på lydighedsholdene efter hvalpeholdet, så vi har mistet en del af den  
 



årsag. Hvalpeholdene havde løbende indtag, men har på grund af den store 

tilstrømning været nødt til at ændre det til at der kun bliver taget hvalpe ind en 

gang om måneden. Løsning? Flere trænere, meld jer hvis I ikke allerede er det.  

Sidste år skulle vi have holdt husdag over 2 dage. Der var ikke rigtigt søgning 

til begge dage, men vi fik klaret det hele om lørdagen, så alle kunne komme 

hjem og holde Sankt Hans. Huset blev kalket, der blev ryddet op og malet. Der 

blev gravet strøm ned til Rally/AG banen. I år tror jeg vi holder det på en anden 

dag som Sankt Hans, så får vi måske lavet endnu mere. Det skal lige bemærkes 

at det er kommunen der efterfølgende skal kalke huset, så det slipper vi for.  

Vagn og Peer har kørt husudvalget i år, da jeg pga. sygdom ikke har været vildt 

aktiv på den kant. Det er dog blevet til nyt låsesystem, strøm i Rally/AG skuret, 

nyt udvendigt lys, og mange andre små ting som ikke bemærkes i det daglige. 

Plæneklipperen opgav ævred efter AG konkurrencen. Vi fik Stadion til at klare 

klipningen resten af året, så nu er det store spørgsmål: Hvad nu! Robotklippere 

nogen steder eller traktor med brakpudser, eller noget helt andet. Vi får se hvad 

bestyrelsen bliver enige om.  

Tak til Sascha, Pia og Ulla for at klare kantinen. Det kan være et stort arbejde at 

skaffe hjælpere til de forskellige arrangementer. Tak til dem som sprang ind og 

hjalp med Rally IGU  

De to sidste år har jeg sagt følgende: Tak til alle trænerne for aften efter aften, 

at stå i slud og regn. Det kan være surt, men det at se lønnen af ens arbejde 

virke på hund og hundefører, er fantastisk. Jeg er sikker på at det er det som 

driver os som trænere. Jeg kan ikke finde en bedre formulering, så det blev en 

gentagelse  

DcH har jo nedlagt ungdomslejren, men i september blev der afholdt en 

ungdoms weekend i DcH Brædstrup. Vi havde 3 unge afsted nemlig: Matilde 

med Ashe, Louise med Basse og Mik med Keaton. De blev udstyret med 

klubbens banner og lavede en lille teltlejr. De havde vist haft de rigtigt sjovt, 

med mange aktiviteter omkring deres hund. 
 



 

Til DM i Herning havde vi 1 deltager med. Stephanie Sørensen. Her placerede 

Stephanie sig på en 12 plads i B finalen. Tillykke.  

Som i 2017 har vi haft en meget stor tilgang af medlemmer, men igen ikke 

mange bliver hængende, så vi har ikke medlemsfremgang. Dette skyldes også 

trænermangel. Hvis klubben skal udvikles, skal der flere medlemmer til, og 

herfra flere trænere.  

Af konkurrence aktiviteter i år kan jeg nævne: Landsdækkende Rally stævne 

ved storcenteret, Landsdækkende C og B konkurrence, Venskab den 27. april, 

Landsdækkende 2 dages AG stævne med landsdækkende rally stævne. Agility 

ugekursus med instruktører fra hele Europa.  

2018 har været et aktivt år for Vores klub, der sker meget, og vi skal passe på 

ikke at tabe pusten. Der er stadigt for få hænder til at drive klubben. Man tager 

alting for givet, og siger se her er jeg. Man glemmer at der skal ydes før der kan 

nydes.  

Slutteligt skal det også lige huskes at vi som forening bliver 70 år den 23 

februar. Vi har fået en notits i DcH bladet, og laver en reception i klubbens 

lokaler mellem 10 og 14. Vi vil også gerne lave lidt opvisning hvis vejret 

tillader det. Håber at få stor opbakning fra jer alle.  

Jeg har besluttet at hvis generalforsamlingen godkender det, tager jeg 2 år mere  

Hilsen Jørn Elsberg Formand DcH Kolding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Note 2: Regnskab 2018 

Regnskab for DcH-Kolding for 2018 
15. januar 2019 

Regnskabet gælder perioden 1-1-2018 til 31-12-2018.  

Driftsregnskab for DcH-Kolding   
2018 2018 2017 2017 

  
Indtægt
er 

Udgifter Indtægte
r 

Udgifter 

Indtægter 
 

  
  

 
Kontingent 237888,

00 
  

212.485,0
0 

 

 
Indtægter fra tøjsalg 849,25   6.865,00 

 

 
Økologisk jordbrugstilskud 27460,3

4 
  

40.927,07 

 

 
Kommunalt tilskud til kurser 21764,0

0 
  

12.619,00 

 

 
Diverse indtægt 4567,19    7.583,22 

 

 
Indtægt fra konkurrencer 139276,

51 
  

87.919,00 

 

Indtægter i 
alt 

 
431805,

29 
  

368.398,2
9 

 

  
  

  

Udgifter 
 

  Indtægte
r 

Udgifter 

 
Kontingent Landsforening  51220,0

0 

 
 

50.880,00  
Kontingent kredsen  17298,0

0 

 
 

24.768,00  
Kontingent DGI mm.  1425,00 

 
 1.425,00  

Kommunen - spildevandsafgift   
 

 1.424,98  
Leje af areal og bygninger  44523,7

5 

 
 

49.298,13  
Elektricitet  19666,1

1 

 
 

16.391,82  
Vedligeholdelse af klubhus og 
arealer 

 67279,3
9 

 
 

43.598,51  
Vedligeholdelse af Maskiner  11822,9

3 

 
 8.181,53 

 
Renovation   3608,22 

 
 3.250,53  

Telefon, it.  1330,05 
 

 2.634,90  
Kontingent Winkas  11044,1

4 

 
 6.213,00 

 
Tøjkøb - bannere mm  10009,7

5 

 
 

22.866,58  
Gebyr  718,48 

 
 607,03  

Diverse  674,45 
 

 4.564,50  
Gaver  11681,8

2 

 
 

11.463,16  
Indkøb af varer til kantine  10364,8

0 

 
 

20.431,12 



 
Udgifter til konkurrencer  117687,

73 

 
 

30.670,29  
Udgifter til DCH-DM, NoM, VM 
repræsentation 

 2846,50 
 

 1.800,00 

 
Trænerudgifter - kurser  35659,0

6 

 
 

19.112,92  
Mødeudgifter incl. Transport  4724,37 

 
 3.771,27  

Materialer træning  12093,1
0 

 
 

13.991,13  
Arrangementer/fester  230,12 

 
 4.423,25 

Udgifter i 
alt 

 
 435907,

77 

 
 

341.767,6
5   

  
  

Overskud 
 

-4102,50   
26.630,64 

 

 

 

Statusopgørelse for DcH-Kolding 
   

Aktiver  
 

 
 

 
Bank AL foreningskonto  93.931,36  
Bank AL FormueFLEX opsparing  124.400,49  
Bank AL Halindsamling 0,98  
Bank AL Stævnekonto 10918,78  
Lån til HAH  12.000,00 

Aktiver i alt 
 

 241251,61    

Passiver 
  

 
Egenkapital  245354,09  
Overført Årets resultat  -4102,48 

Passiver i alt 
 

241251,61 

 

 

 

Revision: 15. januar 2019 

Regnskabet er godkendt med følgende bemærkninger:  

• Lokaletilskud for Nr. Bjert Hal for 2018 betales først i 2019.  

• Elektricitet burde betales af kommunen. Udestår at få overført 

forpligtelsen.  

 

 

 

 



Note 3: Budget 2019. 

Budget for DcH-Kolding for 2019 
17. januar 2019 

 

Regnskabet gælder perioden 1-1-2019 til 31-12-2019.  

Driftsregnskab for DcH-Kolding     

  
Indtægter Udgifter 

Indtægter 
   

 
Kontingent 200.000 

 

 
Indtægter fra tøjsalg  3.000 

 

 
Økologisk jordbrugstilskud 40.000 

 

 
Kommunalt tilskud  75.000 

 

 
Diverse indtægt 4.000 

 

 
Overskud fra konkurrencer/kurser 20.000 

 

Indtægter i alt 
 

342.000 
 

    

Udgifter 
 

Indtægter Udgifter  
Kontingent Landsforening 

 
50.000  

Kontingent kredsen 
 

17.000  
Kontingent DGI mm. 

 
1.425  

Kommunen - spildevandsafgift 
 

0  
Leje af areal og bygninger 

 
72000   

Elektricitet 
 

0   
Vedligeholdelse af klubhus og arealer 

 
30.000  

Vedligeholdelse af Maskiner (ny plæneklipper? ) 
 

55.000   
Renovation  

 
3.700  

Telefon, it. 
 

    2.500  
Kontingent Foreninglet 

 
5500  

Tøj køb  
 

10.000  
Gebyr 

 
1000     

 
Gaver 

 
11000   

Indkøb af varer til kantine 
 

12.875     
   

Udgifter til DCH-DM, NoM, VM repræsentation 
 

3.000  
Trænerudgifter - kurser 

 
30.000   

Mødeudgifter incl. Transport 
 

5.000   
Materialer træning 

 
15.000     

  

Udgifter i alt 
  

325.000      

Overskud 
 

17000  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 
 


