
Generalforsamling den 26. januar 2023 kl. 20.00 DcH Næstved 

Antal fremmødte: Andreas, Anja, Arne, Bent, Christian T, Ernst, Freddy, Gitte E, Gitte H, Hans, Isa, Janne, 
Jonna, Jørn, Lene, Louise, Martin, Per, Rune, Thomas, Torben, Tove, Ulla 

Bestyrelsen: Minna, Jette, Christian, Marianne, Lotte (ref.), Andreas og Claus 

 

1. Valg af dirigent og stemmer 

Renè – formand for DCH Faxe er valgt til dirigent. Stemmetæller, Anja Holmgren og Jørn 
Christensen.  

Antal stemmeberettigede ved stemmetællerne: 29 

2. Beretning ved formanden 
Minna berettede om året der gik. Herunder alle de aktiviteter, der er pågået i det forgangne år.  
124 årets medlemstal ved udgang af året 
135 medlemstal ved dags dato 
 

3. Regnskab ved kassereren 
Jette fremlagde regnskabet for 2022. Hovedposterne Agility har tjent ca. 20.000 kr. Øvrige 
indtægter – blandt andet fonde 27.100 kr. Lejeindtægt på klubhuset 20.000 kr. Det sociale projekt 
har også givet overskud.  
Der er indkøbt træningsudstyr for 34.000 kr. , driftsudgifter 10.000 kr.  
Der er anvendt flere midler på foreningsarrangementer. Der er brugt 119.000 kr. på forbedringer i 
og udenfor klubhuset, herunder er blandt andet el-regningen steget til det dobbelte.  
 
Der har således været foretaget massive investeringer, der har været nødvendige for at vi kan have 
en god og repræsentativ forening.  
 
Regnskab godkendt. 
 

4. Kontingent 2023 bestyrelsen foreslår ændret kontingent 
I dag 820 kr. i grundkontingent, holdtræningsgebyr på 250 kr. i dag reguleres der 2 gange årligt.  
 
Forslag: 850 kr. i grundkontingent, Træningsgebyr 275 kr. ved indmelding ved årets start. Ved 
tilmelding i andet ½ år, koster det stadig 850 kr. i grundkontingent, mens træningsgebyret koster 
135kr.  
 
Jonna foreslår at kontingentet bliver det samme uanset tidspunkt for indmelding.  
 
Afstemning for bestyrelsens forslag – Forslaget vedtaget.  
 

5. Indkomne forslag 
Bestyrelsen fremlægger Bestyrelsens forslag: 
Vores vedtægter er ikke retvisende i forhold til DcH Danmark.  
Ændringerne fremsat af Bestyrelsen vedtaget 



Ingen yderligere forslag er indkommet. 
 

6. Valg 
• Kassererposten Ernst Holmgren valgt 
• Bestyrelsesmedlem Claus Nygaard valgt 
• Bestyrelsesmedlem Andreas Fink Simonsen valgt 
• 1. Suppleant Lotte Elming valgt 
• 2. Suppleant Louise Sørensen valgt 
• 1.Revisor Torben Sørensen valgt 
• 2.Revisor Gitte Engaard valgt 
• Revisor suppleant Ulla Grum valgt 

 
7. Eventuelt 

 

 

 

 

 

 


