
Referat fra Generalforsamling i Risskov Civile Hundeførerforening d. 26. januar 2023 

Referent: Astrid Würtz Rasmussen 

 

1. Valg af dirigent 

Chris Olsen blev valgt og overtog styringen med kyndig hånd. 

 

2. Valg af 2 stemmetællere 

Gert Jensen og Svend Erik Sørensen valgt 

 

3. Beretning af foreningens formand 

Ole havde for første gang udsendt sin beretning via Klubmodul til alle medlemmer, så også de, der ikke 

deltager til generalforsamlingen (gf), kunne orientere sig. Ole bemærkede, at han også fremover vil udsende 

beretningen via Klubmodul. 

 

Formandens beretning 2022 

Bestyrelsen:  

2022, er så året hvor vi er tilbage til dagligdagen, ingen restriktionen og mulighed for normal aktivitet i klubben.  

Igen i år sætter vi rekord med antal medlemmer, vi har haft omkring 250 medlemmer igennem systemet i år. 

Ikke et mål i sig selv at have mange medlemmer, men det giver luft til, at vi kan opfylde de ønsker udvalgene 

kommer med. Som et ordsprog siger – man kan ikke leve af at klippe hinanden! - Der skal ”kunder” i butikken.  

I den forbindelse har vore instruktører har gjort et fantastisk stykke arbejde med at finde pladser på holdene, 

tak for det. 

Ofte bliver jeg spurgt om hvad man får for kontingentet i vor klub 

Først vil jeg nævne, at det ikke er hunden der er medlem, men en person. Det betyder at man ikke kan sende 

en anden person til træning hvis man er forhindret. Hvis man vil have denne mulighed skal man indbetale 

Grundkontingent, blandt andet grundet forsikringsforhold. 

Kontingentet bliver brugt til og bidrager med: 

• Holdtræning m/instruktør 

• Egen træning på vore arealer – i et kalenderår - hvis man ikke forstyrrer andre hold  

• Udvidet hundeforsikring ved hundetræning  

• Almindelig drift af klubben- lys, vand, varme, arealpleje, husforsikring m.m 

• Gratis startbog til konkurrencebrug 

• Grill arrangement til Sct. Hans incl. ens familie. 

• Gløgg og æbleskiver til juleafslutning inc. ens familie  

• Gratis kaffe og the ad libitum 

• Betaling for klubbens medlemskab af kreds og landsforening 



• Mulighed for konkurrencesport i Kreds 3, samt på landsplan 

• Betaling for at uddanne/efteruddanne vore instruktører 

 

Så i min verden er det stadig meget billigt at være medlem af klubben, uagtet at bestyrelsen ønsker en 

kontingentforhøjelse. 

Landsmødet blev afholdt i marts måned, der var der blandt andet en diskussion om betalte instruktører. Tidlige 

fremsendte hovedbestyrelsen et forslag om dette, men det er taget af bordet igen, da der var for mange 

usikkerhedsmomenter i dette. Vi skal dog forvente et andet forslag i 2023 i en mere forenklet form.  

DcH danmarksmesterskaber blev afholdt i Haslev, vi var igen repræsenteret af flere hundeførere. 

I år skrev Risskov historie i Rally. Viola blev danmarksmester – Stinne nummer to- Charlotte nummer tre - hvilke 

præstationer. Stor tillykke jer og til Rally afdelingen. Desuden skal alle DM-deltagere ønskes tillykke med 

udtagelsen, I gjorde det fremragende.  

I efteråret fik vi fire nye instruktører, stort tillykke til Emilie, Henrik, Christian samt Svenne vi glæder os alle på 

jeres vegne. 

Vi har også fire medlemmer i gang med uddannelsen. 

Enkelte instruktører har holdt /holder en velfortjent pause, det kan være grundet ny hund, arbejde eller andet 

gøremål der kræver ens tid. Heldigvis er vi dækket godt ind, så vi kan få dagligdagen til at gå op. Vi glæder os 

dog til at se dem igen. 

I efteråret fejrede vi 40-års jubilæum i klubben. Instruktørerne Gert Jensen og Chris Olsen blev fejret, da 

instruktørerne var samlet. Anders Jensen har ligeledes været i klubben i 40 år, vi har endnu til gode at fejre 

Anders. 

Vi ansøgte Kreds 3`s hjælpefond, en fond som er ”opfundet” af Risskov, om tilskud til køb af nye 

agilityredskaber, vi fik 10.000.- , rart at se at de tiltag vi laver på kredsplan også virker i dagligdagen. 

En opfordring skal der lyde til alle medlemmer. Er man forhindret i at komme til træning brug da Klubmodul 

app én til at melde afbud. Som frivillig instruktør er det rigtig træls at forberede sig på ti hundeførere, men der 

dukker kun fire op. Det må vi kunne gøre bedre 

På hjemmesiden under - Om os- ligger der en ”pixiebog” hvordan denne app kan bruges.  

Økonomi: 

Inflation, stigende energi priser gør, at det er blandt meget andet, også blevet meget dyrere at drive en 

forening. 

Vor økonomi er dog stadig sund, trods store udgifter i 2022.Vi har givet de instruktører der ønskede det, et 

tilskud på 800.- til køb af beklædning. En stor udgift men de har virkeligt fortjent det. 

Vi skylder DcH´s Initiativfond 85.500.- , de skal afdrages over en årrække.  

Sidst på året valgte vor kasserer at stoppe, grundet personlige udfordringer, stor tak til Connie for hjælp i det 

sidste kvartal med posteringer og til Jørn for at afslutte årsregnskabet. 

Vi har efterfølgende søgt en ny kasserer via direct mail til vore medlemmer, meget positivt fik vi henvendelser 

fra tre personer der gerne ville hjælpe klubben med denne post. Kassererposten er vigtig i en frivillig forening, 

så rart at det forhåbentligt vil falde på plads. 

Klubhuset /Arealer: 

Udgifterne på græsslåning af vore arealer er steget markant, vi har taget flere tilbud hjem, men vor nuværende 

leverandør er stadig billigst og mest fleksibel. 



Strøm er blevet dyrt, så husk at slukke lyset, når vi forlader klubhuset. 

Vort gamle klubhus trænger til en opfriskning, dette håber jeg kan ske i 2023. Her har vi brug for personer der 

vil hjælpe os, så meld endelig ind med jeres bidrag til arbejdskraft. 

Lige nu ser vi på om vi kan optimere belysningen foran klubhuset, fremadrettet bør vi se på, om der er 

mulighed for permanent lys på dele af vore arealer. 

Opgaven med at gøre huset rent, er blevet en større opgave, så stor tak til Birthe og Gitte, fordi de påtager sig 

denne opgave. 

Udvalgene: 

I år har udvalgene sendt flere instruktører på kurser, en betragtelig udgift men nødvendig, vi skal på 

uddannelsesområdet være med helt fremme for at følge med tiden. Når klubben betaler for kursus som et led i 

efteruddannelse til en instruktør, skal denne formidle sin viden videre til andre i klubben, kun herved kan vi få 

udbredt ny viden til alle. 

Alle udvalg har igen gjort et stort stykke arbejde, mange tak for det. 

Konkurrencer: 

Vi afholdte en landsdækkende C- konkurrence i april måned. 

I år kom vi igen til Vilhelmsborg, hvor AG afdelingen afholdt to dages indendørs stævne.  

Rallykonkurrence i august og en for sjov konkurrence for agilityudøvere blev også afholdt 

Klubmesterskabet blev afholdt i oktober hvor bestyrelsen var tovholder. 

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. 

Klubmodul har nu været i gang i et par år, der er stadig børnesygdomme, men vi får den hjælp vi skal have af 

Klubmodul. Ofte sker ting, fordi vi ikke er klar over de forskellige funktioner som klubmodul har. 

Der bliver Klubmodul kursus i foråret 2023, her vil jeg opfordre de af vore tillidsvalgte medlemmer der bruger 

klubmodul prioriterer dette. 

Hvalpekoordinater Chris har igen i år fået tingene til at fungerer og vor webmaster Johnny får også tingene til 

at glide. 

Generelt  

Det går godt i Risskov. Vi har styr på vor økonomi, fantastiske instruktører og medlemmer som er vor livsnerve, 

og som er glade for vor klub. 

Alle skal glæde sig til at komme i klubben – glæde sig til en god træning og glæde sig til at komme igen- herved 

kan vi gøre en forskel. 

Vi er alle forskellige – heldigvis, men det kræver at vi lytter og accepterer andres meninger. Dette har virkeligt 

været positivt i 2022.  

Mange tak til alle, fordi I er med til at synliggøre og værne om klubbens værdier. 

TAK  

 

Der var ingen bemærkninger til beretningen, men der var bred enighed om at sige tak for at sende beretningen 

ud på forhånd. 



4. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer 

Formanden fremlagde i stedet for kasserer, Molo Poulsen, som har trukket sig af personlige årsager.  

Ole understregede at det var fint, at der var poster til materiale og vedligehold for de forskellige udvalg.  

Samlet er der i regnskabet for 2022 lidt mindre overskud end året før, men der er også brugt et betydeligt beløb til 

tøj til instruktører og tillidsvalgte.  

Rosa: Hvorfor så store udgifter til bestyrelsen i år? Ole gik i detaljer om udgifter til bl.a. gaver, sammenkomst, 

fællesarrangementer som Sct. Hans, tryk på tøj etc.  

Der var yderligere spørgsmål til formueopgørelsen (egenkapital) - dette blev uddybet af Ole.  

Budgettet for det kommende år blev ligeledes gennemgået med et forventet overskud, der er lidt mindre end i år, 

og der var spørgsmål til, om Hoopers ikke skal have sin egen post. Ole svarede, at det får Hoopers fremadrettet, men 

det har ikke været implementeret før nu, da Hoopers stadig er en ny post i regnskabet (lå tidligere under rally). 

Svenne: Indgår kontingentstigningen i budgettet? (Ole: Nej)  

Rosa: Er udgifter til hus og plads ikke sat lavt (Ole: Nej, det er lavet i Klubmodul med baggrund i sidste års forbrug).  

Efter diverse spørgsmål blev regnskabet godkendt af forsamlingen. 

5. Indkomne forslag: Ændring af vedtægter 

Dette punkt blev behandlet i to dele: 

Del 1: Kontingent  

Del 2: Regnskab  

Ole lagde ud med at forklare årsagen til ændringerne, og så blev der stemt om ændringerne efter diverse spørgsmål 

og kommentarer. 

Del 1: Ændringen godkendt som foreslået.  

Del 2: Tilføjelse til ændringsforslaget: “Regnskabet udsendes til medlemmerne senest 2 dage før 

generalforsamlingen.”  

Begge ændringerne (del 1 og 2) blev vedtaget med ændringsforslaget ovenfor som en del af forslaget vedr. 

vedtægter for regnskab.  

6. Fastsættelse af kontingent, dvs. kontingentstigning med opsættende virkning d.d – Holdkontingent 900.- 

(200.- i stigning) 

Ole forklarede årsagen til ændringsforslaget, som var begrundet i differentieret kontingent. Kontingentstigningen vil 

derfor først slå fuldt igennem næste år. Efter et par uddybende spørgsmål blev forslaget godkendt. 

7. Valg af formand (lige år) 

Ikke relevant i år. 

8. Valg af kasserer (ulige år) (Molo Poulsen ønsker ikke genvalg) 

Bestyrelsen foreslog Lioudmila Sørensen, som blev valgt uden modkandidater. 

 

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

Sidse Rørvig er på valg – ønsker genvalg 

Hanne Winther er på valg – ønsker genvalg 

Begge bestyrelsesmedlemmer blev valgt uden modkandidater 



10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

Valg af 1. suppleant- bestyrelsen foreslår Jens Bjerre Reinholdt 

Valg af 2. suppleant- bestyrelsen foreslår Birgit Johnsen 

Begge kandidater blev valgt uden modkandidater 

11. Valg af 2 revisorer 

Forsamlingen valgte Birthe Nielsen og Bent Christensen 

12. Valg af 1 revisorsuppleant 

Rosa Hansen blev valgt uden modkandidater 

13. Eventuelt 

Først blev der uddelt en gave til Connie som tak for hjælpen med at færdiggøre regnskabet for 2022. 

Under pkt. 13. var der livlige og gode diskussioner, og der blev uddelt en klapsalve til den samlede bestyrelse 

for arbejdet i det foregående år. 

Ole: Er der forslag til noget, som klubben kan gøre bedre?  

Ole: Er det f.eks. ok at bruge mange penge på at renovere klubhuset? (Forsamlingen sagde ja!)  

Astrid m.fl .: Kan man gøre noget ved vores dræn (eller mangel på samme) på pladsen? Ole: Det er Aarhus Vand, der 

står for vedligehold, da det er kommunens jord. Vi kan ikke selv gøre noget. 

Gitte: Kunne man overveje en ‘kravlegård’ til hvalpeleg til efter hvalpetræningen? Der blev henvist til gode 

erfaringer i nogle andre klubber, men der er også forbehold. Sidse: Pt. er hvalpeholdene uden leg, da de kommer for 

at træne og få gode råd. Placering af hvalpegård hvis ja?  

Rosa: Kan man rydde lidt op i hjørnet i klubhuset, hvor genbrugs-hundeeffekter ligger, så det ikke er så rodet som 

pt.? Evt. sætte en reol op til dette? Der bliver ryddet op og lavet en god løsning, så der bliver mindre rod. 

Johnny: Det kan som ny være lidt svært at navigere i de ting, som sker i klubben. Det vil være fint at få aktiviteterne i 

kalenderen på Klubmodul . Vil være fint hvis aktiviteter står synligt på hjemmesiden.  

Facebookgruppen for medlemmer nævnes af flere som et godt sted at få information - kunne man linke til den fra 

hjemmesiden (og instruktørerne skal også huske at nævne den for nye medlemmer). Måske smartere kun at lægge 

ting et sted (Erik Laage) i stedet for både at have noget på Facebook, på hjemmesiden, … Men officielle ting ligger 

altid på hjemmesiden, som Ole understreger. Det andet er en ekstra service. 

Ingelise: Hvem står for butikken i klubhuset? Hvem kan man kontakte, hvis man har ønsker til produkter? Ole: 

Butikken er en serviceydelse med nogle af de mest gængse ting. Det er ikke et mål, at der skal være alt muligt. Det er 

pt. Ole, der står for indkøb.  

Birgit: Kunne Klubmodul sende info ud, når der kommer nye medlemmer? Ole: Det er Klubmodul ikke sat op til, da 

‘alle’ klubber har forskellige hjemmesider. Risskov kunne evt. godt sende en generel info-mail ud, når vi får nye 

medlemmer. Ole vil godt stå for at sende et velkomstbrev ud, når der løbende kommer medlemmer, hvis der bliver 

lavet et godt, generelt velkomstbrev. Bestyrelsen og udvalg ser på, hvad der mangler af info og laver udkast til et 

sådant brev. Dette brev kunne også lægges i søjlen ‘om os’ på hjemmesiden.  

Afrunding på pkt. 13: Bedre information til nye medlemmer og brug for oprydning i klubhuset   

 

Chris rundede af og takkede de 22 deltagere for god ro og orden. 

 

 

 


