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Referat fra den ordinære generalforsamling i Risskov Civile Hundeførerforening torsdag den 27. januar 2020 kl. 18.30 i 

klubhuset 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af 2 stemmetællere  

3. Beretning af foreningens formand 

4. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer 

5. Indkomne forslag ( Ingen ) 

6. Fastsættelse af kontingent – Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

7. Valg af formand (lige år) Ole Suurland er på valg – ønsker genvalg 

8. Valg af kasserer (ulige år) (Rosa Hansen er ikke på valg-ønsker ikke at forsætte) Bestyrelsen foreslår Molo 

Poulsen  

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

Astrid Würtz er på valg – ønsker genvalg 

Molo Poulsen er på valg  

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

Valg af 1. suppleant- bestyrelsen foreslår Hans Mikkelsen  

Valg af 2. suppleant- bestyrelsen foreslår Birgit Johnsen  

11. Valg af 2 revisorer 

12. Valg af 1 revisorsuppleant 

13. Eventuelt 

 

Fremmødte:  9 stemmeberettigede 

 

Ole Suurland bød velkommen til den årlige Generalforsamling i DcH-Risskov. 

 

1. Valg af dirigent 
 Bestyrelsen foreslog Chris Olsen til dirigent og Chris Olsen blev valgt med applaus. Chris Olsen konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 
 

2. Valg af 2 stemmetællere 
 Gert Jensen og Svend Erik Sørensen blev valgt med applaus. 
 

3. Beretning for året 2021 af foreningens formand 

 
Bestyrelsen:  

2021 startede som 2020 sluttede, nemlig med restriktioner grundet Covid 19 

Vi måtte endnu en gang dele vore arealer op i sektioner, så vi overholdte myndighedernes krav.  

Forsamlingsforbuddet i det tidlige forår påvirkede igen i år vore konkurrencer og organisatoriske opgaver. 

Restriktionerne blev lempet først på sommeren, så vi afholdte Sct. Hans, generalforsamling, samt uddeling af pokaler 

fra 2020 på samme dag.  

Igen i år er der sket flere forandringer omkring klubben, vore gammel bygning har fået en tiltrængt renovering.  

Således hædrede vi Hans Mikkelsen for hans store arbejde med renovering af klubhus, tak Hans. 

Bestyrelsen havde ligeledes besluttet at hædre formanden for hans arrangement i byggeriet, tak for det.  

Denne dag blev speciel, da vi fik vort første æresmedlem, nemlig Gert Jensen. Tillykke til dig Gert  

du har om nogen fortjent det. 
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Landsmødet blev blandt andet udskudt til august måned. På landsmødet besluttede foreningerne at vedtage et forslag, 

så landsforeningen vil opkræve løbende betaling pr. medlem. I skrivende stund vides det ikke hvordan det rent 

praktisk skal udformes. Lokalt er det helt op til klubberne hvordan de vil agere. 

 

DcH danmarksmesterskab blev afholdt i Vejen, vi var flot repræsenteret af otte hundeførere. 

Vanens tro, fik vi igen en danmarksmester nemlig Laila Krarup i C-klassen, stort tillykke til Laila. 

Også tillykke til de øvrige hundeførere, flere fik flotte resultater, men det at kvalificerer jeg til DM, er utroligt flot af 

jer alle. 

Igen i år sætter vi rekord med antal medlemmer, vi har haft omkring 240 medlemmer igen systemet i år, lige nu er vi 

omkring 210 på vore hold. 

Vore instruktører har gjort et fantastisk stykke arbejde med at finde pladser på holdene, tak for det. 

 

I efteråret blev Laila, Lisbeth, Astrid og Stinne uddannet som instruktører, stort tillykke til jer alle. 

Efterfølgende er Laila stoppet i klubben, ærgerligt at man stopper umiddelbart efter man er færdiguddannet, men 

Laila følte at det var den rigtige beslutning. 

At en instruktør stopper kort tid efter endt uddannelse som er betalt af klubben, betyder ikke at klubben vil ændre 

praksis vedrørende instruktøruddannelsen. 

Der er blandt andet udarbejdet en tillidskontrakt, som instruktørerne kan skrive under på, men jeg tror ikke at en 

skriftlig aftale vil ændre væsentligt. 

Det må og skal være tilliden og lysten til at være i og arbejde for klubben der skal være drivkraften. 

 

Heldigvis har vi netop nu, fem instruktører under uddannelse, de forventes at blive færdige i efteråret 2022, så det 

tegner godt. 

 

Økonomi: 

Vor økonomi er stadig sund, selv efter mange udgifter i 2021, grundet renovering af gammelt klubhus og mange 

følgeudgifter i denne forbindelse. Derfor er det glædeligt at vi har vi overskud på driften af klubben. 

Vi er begyndt at afdrage på vor lån til DcH. Grundet en god økonomi har vi afdraget to rater i år. 

Klubmodul har fravalgt deres betalingssystem, det er nu overgået til Nets Easy Pay, vi er oprettet som kunde ved 

Nets, nu må vi håbe at overgangen bliver uden store problemer. 

Vi har fået ca. 18.000 kr fra den offentlige kasse vedrørende corona støtte via DGI, det er en tredjedel af hvad vi 

ansøgte om, men bedre end ingenting. 

Jeg vil gerne takke vor kasserer Rosa Hansen for et stort arbejde. 

Opgaven med at gøre huset rent, er blevet en større opgave, så stor tak til Birthe og Laila, fordi de stadig vil påtage 

sig denne opgave. 

Som beskrevet tidligere er Laila stoppet, heldigvis har Gitte Nielsen sagt ja til at hjælpe Birthe. 
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Det betyder, at alle skal tænke på hvordan vi kan minimere den rengøringsopgave som de har påtaget sig. Der har vi 

alle et ansvar. 
Udvalgene: 

Udvalgene har under svære omstændigheder, som sædvanligt, ydet et fantastisk stykke arbejde. 

Selv om flere konkurrencer, kurser, udvalgsmøder, aktiviteter, har været aflyst har der været en del logistik der skulle 

gå op, i en højere enhed. 

Ligeledes vil jeg opfordre jer alle til at se hvad der er af muligheder vedr. kurser som kredsen har lagt op under event 

på deres hjemmeside. 

Mange tak til jer alle, for den store arbejdskraft I lægger for dagen 

Klubhuset/Arealer: 

Som tidligere nævnt, har mange hjulpet til med at renoverer vort gamle klubhus m.m. 

Uden jeres hjælp var vi ikke kommet til det resultat, I ser nu. 

Mange tak til jer alle. 

Vi har fået trådløst bredbånd, så også her er vi med helt fremme. 

Vore arealer er stadig velholdte, også her er der flere der byder ind, ved pleje af disse. 

Konkurrencer: 

Vi fik en kreds DcH konkurrence afholdt i marts måned, under vanskelige forhold, men det lykkedes.  

Risskov tog førstepladserne i alle klasser -flot  

Rallykonkurrence i august og en for sjov konkurrence for agilityudøvere blev også afviklet, så næsten normale 

tilstande. 

Klubmesterskabet blev afholdt i oktober. 

Stor tak til vor udvalg fordi de stadig har lyst til at afholde konkurrencer. 

Jeg vil ligeledes sige tak til de mange personer der har hjulpet vore udvalg, uden jeres hjælp var der ingen 

konkurrencer. 

Information & Kursus hold: 

Vor hjemmeside er blevet let at arbejde i, selv formanden kan finde ud af flere funktioner. Når hans evner ikke 

rækker træder vor webmaster Johnny til. 

Redaktør Frank som laver vor infofolder og hvalpekoordinater Chris har igen i år fået tingene til at fungerer, tak alle 

sammen. 

Generelt  

Det går godt i Risskov. Vi har styr på vor økonomi, en skare af fantastiske instruktører som er vor livsnerve, mange 

medlemmer og et godt klubhus. Vi er forberedte til fremtiden. 

For mit vedkommende har jeg af gode grunde været fraværende i en længere periode, men sikke en opbakning jeg 

har fået, tusinde tak for det. 

Den øvrige bestyrelse tog over, da mine kræfter forsvandt. Det gør mig taknemlig, glad og stolt. 

Forhåbentlig, vil vi gå et år i møde uden restriktioner, så vi igen kan dyrke vore store interesse, som vi ønsker det. 

 

Ole Suurland 
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 Beretningen blev herefter enstemmigt taget til efterretning. 

 

4. Regnskabsaflæggelse og budgetforelæggelse af foreningens kasserer. 
 Rosa gennemgik regnskabet, ligeledes blev det vist på skærm, så alle fremmødte kun se diverse posteringer/under 

poster. 

 I 2021 er Hoopers lagt under Rallyudvalg fremover får det egne posteringer som udvalg  

 
 De store poster arealpleje på 28.000.- renovering på af klubhus på 50.000.- , træneruddannelse er uundgåelige  

  

 Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden kommentarer. 

 

 Budgettet for 2022 blev gennemgået uden kommentarer, fremover vil budgettet være at finde i klubmodul 

regnskabet. 

 

5. Indkomne forslag 
        Der var ikke indkommet nogle forslag 
 

6. Fastsættelse af kontingent/træningsgebyr 
 Der bliver uændret kontingent/træningsgebyr. 
 

7. Valg af formand (lige år) 
 Ole Suurland blev genvalgt. 
 

8. Valg af Kasserer (Vælges i ulige år) 
 Molo Poulsen blev valgt for et år, da Rosa Hansen fratrådte  

 

9. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer 
 Astrid Wurtz blev valgt  

 Molo Poulsen blev valgt 
 

10. Valg af 2 suppleanter til Bestyrelsen 
 1.suppleant Hans Mikkelsen 

 2. suppleant Birgit Johnsen  

 

11. Valg af 2 revisorer 
 Bent Christensen og Birthe Nielsen blev valgt. 
 

12. Valg af 1 revisorsuppleant 
 Svend Erik Sørensen blev valgt til revisorsuppleant. 
 

13. Eventuelt 
 Ole gennemgik mulighederne for rullende kontingent, bestyrelsen har besluttet at beholde indbetaling af kontingent 

til 1.januar. 

 Hvis der indbetales grundkontingent af nye medlemmer i nov/dec måneder, vil disse ikke blive trukket for 

grundkontingent førstkommende 1. januar, men januar efterfølgende år. 
 

 Henrik spurgte om DcH-Risskov kunne være vært for Agilityoverbygningen for IGU-uddannelsen. 

 Det kan vi godt, hvis der er nogen der vil stå for forplejning. Henrik spørger Rosa Hansen og Hanne Winther om de 

har mulighed for at hjælpe. 

 

  

           Da der ikke var mere til behandling på Generalforsamlingen, gav dirigenten ordet til formanden for en afsluttende  
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          bemærkning 

 

         Formanden takkede dirigenten for styringen af generalforsamlingen og takkede forsamlingen for god ro og orden 

         Desuden overrakte han Rosa Hansen en gave, som tak for det store stykke arbejde hun har lavet for klubben i sin 

         egenskab af kasserer. 

 

 

Aarhus den 28. januar 2022 

 

Astrid Würtz  

Referent 

 

 

 

Chris Olsen  

Dirigent 

 


