
                   

DCH Brande afdeling indkaldelse til: 

 

Ordinær Generalforsamling. 

 
 

Lørdag d. 25. maj 2021 kl. 19.00 i klubhuset på Skærlund Skolevej 

 

 

Dagsorden 

 
1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Kasserens regnskabsaflæggelse.  

4. Fastsættelse af kontingent for 2022 

a. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent  

5. Indkomne forslag 

6. Valg: 

a. Valg af formand   På valg: Svend Ludvigsen – modtager genvalg 

b. Valg af bestyrelsesmedlem  På valg: Nyvalg 

c. Valg af 2 suppleanter:  På valg: Bent Jensen – modtager genvalg 

      På valg: Janni Jensen – modtager genvalg 

d. Valg af revisor:   På valg. Hanne Jørgensen 

7. Evt.  

 

Referat 

 

 



Formanden bød velkommen. Der var 11 deltagere, alle stemmeberettiget. 

 

1. Valg af dirigent: Benny Jørgensen blev valgt.  

 

2. Resume af Formandens beretning: 

Vi kom godt igennem 2020 trods alt. 

Vi havde gode konkurrencer med godt vejr og en god arbejdsdag. 

Vi har mange hold med mange tilmeldte. Specielt er der mange hvalpe og unghunde. 

Line startede Den Gode Gåtur og regner med at fortsætte i 2021. Hun har også 3 

agilityhold. Jette har to hvalpehold og Bents unghundehold er godt fuldt op. 

Erik Moth må desværre trække sig fra bestyrelsen, pga. sygdom. Formanden og 

klubben takker for Eriks mangeårig indsats. 

 

Beretningen blev godkendt enstemmigt. 

 

3. Kasserens regnskabsaflæggelse:  

Kasseren fremlagde regnskabet, der er en del udsving fra 2019.  Likvid beholdningen 

d. 31.12.2019 var 39.512 kr. Dermed underskud på 21.429 kr. Årsagen hertil specielt 

kursusudgiften til de tre nye trænere. 80% af kursusudgifterne dækkes af kommunen, 

men først når kurserne er helt færdige, hvilket er lidt forsinket, pga. corona-

nedlukninger. Desuden er der brugt en del penge på klubhuset, hvor et vindue er 

blevet udskiftet og terrassen blevet lukket af med vinduer og låge. En ny udgift er til 

græsslåning. 

 

Sponsorer: Moesgård har ikke sponsoreret i 2020 og bestyrelsen har ikke villet presset 

på, pga. coronasituationen. 

 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget 

 

4. Fastsættelse af kontingent for 2022. 

a. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent 

Bestyrelsens forslag blev godkendt. 



 

5. Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag 

 

6. Valg. 

a. Valg af formand   På valg: Svend Ludvigsen – genvalgt 

b. Valg af bestyrelsesmedlem På valg: Bent Jensen blev valgt 

c. Valg af 2 suppleanter:  På valg: Janni Jensen - genvalgt 

      På valg: Cecilie Meller Skjærris blev valgt 

d. Valg af revisor:   På valg. Hanne Jørgensen – genvalgt 

 

7. Evt.  

Cecilie Skjærris har tilbudt at være hjælpetræner på hvalpeholdet, så Jette Nielsen kan 

få nedbragt venteliste. 

Erik Moth, Alice Brøcher har tilbudt at hjælpe med konkurrencer, så Jette Nielsen og 

Bent Jensen kan blive lært op til at opretholde DcH Brandes konkurrenceafholdelse. 

 

Svend startede i DcH Herning i 1962 og har siden været i Brande, Give og igen 

Brande, hvor han har været instruktør, dommer og stadig er formand for bestyrelsen 

og hjælpetræner. 

Alice kom til DcH Brande i 1998 og havde været i Århus før det (ingen vidst hvor 

længe). I 2000 blev hun instruktør og har indtil 2020 taget sig af hvalpeholdet. 

Både Svend og Alice modtog guldnålen for tro tjeneste i DcH. 

 


