
 

 DCH Frederikssund 

Holmensvej 29 • 3600 Frederikssund 
Kontakt: Tilmeld.dchfrederikssund@gmail.com 

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

Frederikssund den 14. marts 2021 

 

Referat af generalforsamling 2021, DcH Frederikssund 

Dagsorden 

0. Optælling af tilstedeværende medlemmer 

Der var 9 fremmødte og tilmeldte medlemmer. 3 medlemmer havde meldt af-

bud. 

1. Valg af dirigent 
Tom Berlick blev valgt og han konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig 

indkaldt. 
 

2. Valg af 2 stemmetælleregene  

Kia Berlick og Berit Klonaris blev enstemmigt valgt 
 

3. Beretning fra foreningens afgående formand Dorthe Rasmussen 

Susanne Sarp læste beretningen op: 

Velkommen til generalforsamlingen i 2021 

Vibeke, Astrid og Kira har siddet i bestyrelsen i DCH Frederikssund i de senere 
år og har været et stort aktiv. 2020 blev året, hvor de valgte at bruge kræf-

terne anderledes og på klubbens vegne, vil jeg gerne sige tak for et godt sam-
arbejde i bestyrelsen. Vibeke fortsætter som instruktør og alle 3 fortsætter 

træning med deres egne hunde, så der er plads til gode timer stadig. Det er 

dejligt! 

2020 blev på mange måder et mærkeligt år: Efter en god generalforsamling i 

starten af året med gode fremtidsperspektiver og mange medlemmer, som 
ville byde ind med arbejdskraft og viden, måtte bestyrelsen efterse og rydde 

op i økonomi, rammeaftaler og til sidst vedtægterne for vores lokalforening.  

Derfor en xtra ordinær generalforsamling med godkendelse af nye vedtægter, 
som nu skulle være i overensstemmelse med landsforbundets forventninger og 

en gennemgang og godkendelse af økonomi og rammeaftaler.  Derefter er der 
lavet nye renovation- og vedligeholdelsesaftaler med vores nabo schaeferhun-

dene kreds 6. Alt sammen et stort arbejde, som vi heldigvis fik hjælp til af se-

kretariatet og kreds 6. Det er dejligt at være en del af en større forening, så 

viden og hjælp kan indhentes i svære, såvel som lettere tider. 
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Derefter kom covid-19 med alle de kendte nedlukninger og forbehold, som 
satte os på prøve både udadtil og indadtil i foreningen, såvel som i resten af 

landet. Vi kunne fortsætte hundetræningen i noget af året og måtte desværre 

aflyse noget også. 

Klubmodul, vores nye betalings- og holdsystem har også fået sin ilddåb. 2021 

vil blive året, hvor klubmodul er mere på plads og fungerer uden for mange 

fejl.  

Sådan et år kræver stor tålmodighed fra alle i en forening; derfor skal alle in-

struktører, bestyrelsesmedlemmer og hundeførere have stor tak for, at vi i dag 
stadig har en hundeklub i DcH Frederikssund på alle måder PÅ TRODS. Jeg 

glæder mig over stadig at kunne besøge klubben og møde positiv træningsånd 
og stor glæde ved at samles om hundearbejde på alle måder. Tusind tak for 

jer! 

Med ønske om god klubånd fremad og en rigtig god generalforsamling 2021!  

 

4. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer 

Regnskabet blev gennemgået af kassereren og godkendt. 

5. Indkomne forslag  

a. Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægt 4.3: 

Nuværende ordlyd: 

Udmeldelse skal ske skriftligt til lokalforeningens formand eller kasserer. Mang-
lende rettidig betaling af kontingent for nyt kalender år kan af lokalforeningen 

betragtes som udmeldelse af lokalforeningen. 

 

Ønskes ændret til: 

Udmeldelse skal ske via Klub-Modul. Kontingent tilbage betales ikke ved ud-
meldelse jævnført punk. 5.6. Manglende rettidig betaling af kontingent for nyt 

kalender år kan af lokalforeningen betragtes som udmeldelse af lokalforenin-

gen. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  

b. Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægt 6.7 
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Nuværende ordlyd: 

Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle medlemmer af 
lokalforeningen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuld-

magt kan ikke finde sted. 

 

Ønskes ændret til: 

Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle medlemmer af 

lokalforeningen, der har betalt årskontingent senest 5 hverdage før generalfor-

samlingen og ikke er i restance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde 

sted. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Der var ingen andre indkommende for-

slag. 

6. Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr og byggefond 

Årskontingent 750 kr. + gebyr til Klub-modul heraf: 

290, – kr. til Landsforeningen DcH – Kan ikke ændres 

120, – kr. til kreds 6 i DcH Danmark – Kan ikke ændres 

300, – kr. til DcH Frederikssund 

40, – kr. til byggefond 

 

Tidsbegrænsede hold á 12 gange 250 kr. + gebyr til Klub-Modul. 

Årlige hold 500 kr. + gebyr til Klub-Modul.  

Ovenstående priser er vedtaget enstemmigt.  

7. Valg af formand (ulige år) 

Konstitueret formand Susanne Ploug Sarp blev enstemmigt valgt. 

8. Valg af kasserer (lige år) – Josefine Sachs blev valgt sidste år. 
 

9. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) 

Kurtis Osen er enstemmigt valgt.  
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10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) Kia Berlick og Berit Klonaris 
blev valgt sidste år.  
 

11. Valg af 2 suppleanter 

Morten Kristensen blev enstemmigt valgt. Da der ikke var andre der ønskede 

at stille op, mangler det pt. 1 suppleant til bestyrelsen. 

12. Valg af 2 revisorer 

Tom Berlick blev genvalgt 

Kia Berlick blev valgt 

13. Valg af 1 revisorsuppleant 

Berit Klonaris blev valgt 

14. Evt. 

 

Mødet sluttede ca. kl 13 

Referent Susanne Ploug Sarp 

Referatet blev godkendt på generalforsamlingen den 14.03.2021 


