
DcH Næstved - ordinær generalforsamling i klubhuset. 

onsdag den 19 august 2021 kl. 19:00 

21 fremmødte. 

1. Valg af dirigent og stemmetæller. 

Hans Ole Hansen valgt som dirigent. Stemmetæller er Peter Elmelund og Arne 

2. Beretning ved formanden. 

Det er nu 8 måneder siden vi skulle have holdt generalforsamling, grundet Corona. 
Minna, Gitte og Christian er superbrugere på Klubmodul. Minna og Christian har 
lavet hjemmeside. Marianne skriver stadig til DCH-Bladet. Alis Hjortshøj er stoppet i 
klubben. Træneruddannelserne er pt. sat på hold, og derfor er der flere, der 
afventer opstart.  

Lydighedskonkurrence afholdt i marts. Agilitykonkurrence i august. 

Årets hundeven blev Marianne Blom Larsen.  

Deltagelse i Ren Naturprojektet 

K-9 løb 

Grill-arrangement efter sommerlegene.  

Gløgg og æbleskiver inden jul blev også gennemført på bedste Coronavis. 

3. Godkendelse af bestyrelsens beretning. 

Beretningen godkendt. 

4. Regnskab ved kasseren. 

Regnskabet gennemgået ved kasser Gitte Enggård. Da der er overgang fra en 
regnskabsopstilling til Klubmoduls metode, så er posterne ikke stillet ens op fra 
tidligere regnskaber – blot teknisk.  

Regnskabet godkendt. 

5. Kontingent 2022 bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

Godkendt 

. 



6. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før 
generalforsamlingen. 

Ingen indkomne forslag 

7.Valg. 

a) Kasser Gitte Enggaard. Modtager ikke genvalg 

    Jette Jordan Andersen (ikke tilstede), ønsker at opstille. Jette er valgt. 

b) Bestyrelsesmedlem Sekretær Lotte Elming. Modtager genvalg. 

    Lotte genvalgt 

c) Bestyrelsesmedlem Marianne B Larsen. Modtager genvalg. 

    Marianne genvalgt 

d) Første bestyrelsesmedlem suppleant. 

    Christian Zahle Madsen genvalgt 

E) Anden bestyrelsesmedlem suppleant. 

     Claus Nyegaard valgt. 

f) Bilagskontrollant. 

   Bent og Ulla genvalgt 

g) Bilagskontrollant suppleant. 

    Gitte og Torben valgt 

8. Eventuelt. 

Peter spørger ind til metoden omkring valg til Bestyrelsen. Hvis vedtægter skal 
ændres, kræver det, at der fremsætte forslag forud for en generalforsamling i 
henhold til vedtægterne.  

Christian T. spørger ind til lån af sporarealer. Er der en aftale?. Der er en aftale om 
at man skriver sig på kalenderen i klubhuset, inden anvendelse.  

Hvalpepladsen og bueskytternes plads må gerne anvendes. Lene undersøger om 
fåreindhegningen kan anvendes, hvis der ikke går får.  

Christian T. opfordring til at søge fonde.  



Christian T, kan der sætte flere afbindingspæle op? 

Peter, kan der sættes faste skjul op? Det har tidligere været drøftet, men der er en 
fredningslinje, og tidligere har det været oppe, men er taget af bordet af forskellige 
årsager.  

Generalforsamlingen afsluttet 19:38. 

 

 

 

 


