
DcH Næstved ordinær generalforsamling i klubhuset.

Torsdag d. 27 – 1 – 2022 kl. 19,00.

Tilstede:

Bestyrelsen: Lene, Minna, Marianne, Christian Z, Jette, Claus, Lotte (ref.)

Medlemmer: Gitte H, Gitte E, Thomas P, Christian T, Freddy, Ulla, Jonna, Rune, Kasper, 
Hans Christian, Andreas, Torben, Bent

1. Valg af dirigent og stemmetæller.
Torben valgt som dirigent. Claus og Rune er valgt som stemmetællere

2. Beretning ved formanden.

Lene læste formandens beretning op.

Vedtaget.

3. Regnskab ved kasserer.

Gitte E, har lavet regnskabet færdigt, da året grundet Corona har været skævt. 
Regnskabet fremstillet i klubhuset, og gennemgået. 

Vedtaget. 

4. Kontingent for 2022 er uændret.

Vedtaget

5. Indkomne forslag: Forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før 
generalforsamlingen.

Ingen indkomne forslag.

6. Valg af formand Lene Nielsen Modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår Minna Kildegaard Jørgensen.

Vedtaget.

7. Valg af bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen foreslår Christian Zahle Madsen.

Vedtaget



8. Valg af første bestyrelsessuppleant. Christian Zahle Madsen

Da Christian er valgt ind i bestyrelsen, skal der vælges 2 suppleanter. 

Andreas stiller op og er valgt

9. Valg af anden bestyrelsessuppleant. Claus Nyegaard

Vedtaget

10.Valg af 2 bilagskontrolanter. Bent Blom Larsen – Ulla Grum

Modtager genvalg.

Vedtaget

11.Valg af 2 bilagskontrolanter suppleanter. Torben Sønderstgård – Anette Møller

Gitte E, og Torben modtager valg

Vedtaget

12.Eventuelt.

Jonna forslår at der budgetteres med f.eks. foredragsholdere gerne til 
lydighedsinstruktørerene.

Jette forslår medlemsarrangementer. Melder sig gerne som primus motor.  

Generel drøftelse af muligheder for denne type arrangementer, søg gerne midler via 
landsforeningen. 

Hvad ønsker den nye formand? Minna oplyser, at det ikke kun er hende som ny formand, 
der sætter retningen, men en samlet Bestyrelse, med en sund forening i ryggen. Der er 
mange ting i støbeskeen, men meget har desværre været præget af Corona hindringer. 

Kommunikationen til medlemmerne går via mange kanaler, Klubmodul, Facebook, 
hjemmeside opslag i udestue mv. 

Forslag om at bruge sms-tjeneste via klubmodul kan være en god idé. 

Er der planer om at lave en for-prøve? Der er ikke planlagt noget. Taget til efterretning.

Bestyrelsen modtager gerne indstillinger til manglende materialer eller lignende. 

Tak til afgående kasser Gitte E, og afgående formand Lene. 

Generalforsamlingen slut kl. 19:45.




