
Dagsorden   

Generalforsamling den 22. november 2022 kl. 19.00 i klubhuset. 

  

1. Valg af dirigent. 

Jørgen Thomsen er valgt. 

Generalforsamlingen er offentliggjort 07.11.22 rettidigt. 

2. Beretning af foreningens formand og de faste udvalg 

Formandens beretning.  

Jeg sagde på vores sidste generalforsamling at – efter den svære tid (corona) 

tror jeg vi er på rette spor igen – så må vi bare håbe at den nye situation ikke 

spænder for meget ben for os.  

Der er så blevet andet at kæmpe med, krig i Europa, energikrise, inflation, 

økonomisk krise og en presse der elsker at forstærke det. Disse ting mærkes 

også ind i vores klub, både på lands, kreds og lokal plan. 

LANDSEN 

Bliver 85 år i år – det er efterhånden en gammel dame vores forening, kan ikke 

lade være at tænke på hvilke betingelser både mennesker og især hunde havde 

på det tidspunkt. 

I landsen arbejder man stadig i forhold til de tre ord – nemlig fællesskab, 

åbenhed og kvalitet 

De er nu nået til det sidste værdi ord – kvalitet, og skriver ”vi er alle enige om at 

kvalitet skal danne grundlag for vores aktiviteter i DcH” 

Jeg håber da de tre ord udmønter sig på mere end den måde. 

Vores bladleverandør ELBO har svært ved at finde annoncører til vores blad – 

der kigges på om forretningsfører JAN skal tage over og indlede en jagt.  

Der er nu fundet en ny webmaster – det blev Bodil fra DcH Vejen – som skulle 

være skrap her. 

Der arbejdes jo på at tillade vores landsinstruktører at tage penge for  

deres undervisning – efter en særlig godkendelse af dem har fundet sted, der vil 

kommer skema rundt til lokalforeningerne omkring dette. 

I Landsen er der en arbejdsgruppe der arbejder på muligheder for at DcH skal 

eje deres eget domicil. 

Der er en svag fremgang i antal medlemmer – nu på ca 13.500. 



Til trods for de mange medlemmer kniber det også for HB at skaffe 

”arbejdskraft” – så man nedsætter en arbejdsgruppe der skal kigge på hvordan 

det at arbejde for HB kan blive mere atraktivt. 

KREDSEN 

Kreds 1 er drevet af stærke folk der ligger et stort stykke arbejde for dagen, til 

trods for at der også her er problemer med at skaffe de nødvendige frivillige. 

Dog er det lykkedes at slå kloen i et par stykker 

Jens fra Skagen er nu ny dommer i kredsen – tillykke til ham og os. 

Lotte fra Brønderslev er sprunget på jobbet som webmaster – tak Lotte. 

Lige nu kan der stadig bruges dommere, konsulenter udvalgsmedlemmer osv.. 

til trods for at vi er 2750 medlemmer i kredsen. 

Den største opgave bliver dog at finde en ny kredsformand – denne opgave skal 

være løst senest februar 23. 

HJØRRING 

I vores lille klub er vi nu 230 medlemmer, en lille tilbagegang i antal, men er vist 

helt ok i forhold til vi har haft nogle udfordringer i vores hvalpeafdeling. Her har 

Gitte Gerth heldigvis sagt ja til at træde til og tage en tørn, så mon ikke der 

kommer styr på det snart. 

Og mon ikke også der er familier der er så trængte på deres økonomi at de har 

valgt træning af deres hund fra. 

Klubmodul, bliver sikkert aldrig helt det som vi i DcH ønsker os, men der 

udvikles stadig på det og synes at kunne fornemme at hvert skridt er fremgang. 

DcH og Dyrskue har jo en lang tradition – en tradition som jeg ikke ved om vil 

holde. Dyrskue kommer med et nyt koncept, hvor klubber byder ind på de 

opgaver der vil være i forbindelse med afholdelse af dyrskuet. 

Klubberne kan kun byde ind hvis man er medlem af dyrskuets venner, hvilket vi 

er – hvis vi byde rind og får opgaven, er jeg sikker på den bliver noget bedre 

betalt, jeg tænker i nærheden af de 9000. hvordan vi så bliver stillet i forhold til 

dyrskuepladsen, ved jeg ikke endnu. 

Kommune strammer op om på reglerne omkring årets idrætspris – hvilket 

resulterede i at det kun var Lilelotte der i en sådan i år. – tillykke Liselotte. 

Marianne har fået ryddet op i rally container – godt hjulpet af Bente og Henning 

der efter oprydning tog en hel del redskaber med hjem og fik disse repareret, 

der blev også opfundet nye hjælpemidler til at flytte redskaber. Tak til jer, dejligt 

der lige bliver taget sådan et ryk. 



Vi er jo nu i en energikrise – hvilket også har medført, at vi i bestyrelsen kigger 

på vores forbrug – og her bliver, når elektrikeren er helt klar, iværksat nogle 

sparretiltag.  

Vi skal nok sørge for god information når det går i luften. 

Vi skal jo i aften skifte lidt ud - men jeg er fuld af fortrøstning, vi skal nok få det 

til at gå op på en positiv måde. 

Jeg er ikke i tvivl om, at motivere frivilligheden bliver den helt store opgave i 

året vi kigger ind i, hvis vi ikke formår at skaffe nok af sådanne vil vi blot se 

problemerne i klub, kreds og lands vokse betydeligt. 

Anne, Majbritt og Mette har valgt at trække sig fra deres poster – stor stor tak 

for indsatsen, det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer. 

Der er yderlig to der har valgt at stoppe i deres hverv og medlemskab i DcH 

Den ene halvpart har sørget for mange gange hjælpemidler til konkurrencer og 

at vi har haft en plads og hus der fungere i det daglige, den anden halvpart – har 

sørget for jeg ved ikke hvor mange måltider til møder, konkurrencer, kurser og 

fester. 

Per og Ella – vil i komme her op 

Ella som tak for go mad i mange år – vil vi i DcH gerne give dig muligheden for at 

spise go mad uden du først skal arbejde for det– og da Per jo er din mand og 

ikke mangler værktøj i sin garage synes vi han skal med dig ud og spise. – 

værsgo og tak. 

Håber jeg har husket alt det jeg skulle og burde – hvis ikke så undskyld, for jeg er 

helt overbevist om, at ingen frivillig eller støtte skal glemmes. 

De sidste ord vil jeg bruge på at takke alle medlemmerne - trænere – udvalg, – 

bestyrelsen og andre der byder ind, og på den måde er med til at skabe 

rammerne så vi også fremover kan have en rigtig go forening. 

Tak til de forskellige virksomheder, der tager godt imod os når vi jagter 

sponsorgaver. 

Også en kæmpe stor tak til alle lodsejere der hjælper med jord – uden den ingen 

træning. 

Tak til Hjørring Kommune – og specielt Jan, Som til stadighed arbejder for at vi 

skal have så gode betingelser som vi har. 

Skulle jeg mod forventning have glemt nogen, så kommer min og klubbens tak 

her.  

TAK  



Formand John Bermann 

 

Godkendt 

Hvordan er året forløbet og er tingene kørt tilfredsstillende. 

Er der meget stilstand, nye medlemmer, ikke kun hvalpeafdelingen der skal 

køre men alle holdene. 

Medlemmerne synes der skal mail ud til alle trænere om alt. 

Nogle synes der skal mail ud til alle HF om alt. 

Lone har flere gange tilbudt at blive hvalpetræner. 

Kan alle få lov at skrive på vores FB side. Vi ved ikke hvor funktionen er blevet 

af men alle burde kunne. Mette ved ikke hvad FB har lavet. 

Landsen arbejder på et sted der er DCHs – hvor lidt og hvor meget ved vi ikke. 

Vi har ikke i DcH Hjørring – det vil få rigtig mange udgifter med sig og mange 

gøremål. 

Idebank til forbedringer til forbedringer. 

TU beretning.  

Her fra TU skal er lyde en stor tak til vores trænere, hjælpetrænere og 

assistenter, som stiller op uge efter uge og tager hold. Det har igen i år jo givet 

en masse flotte præstationer i konkurrencer rundt om i landet. Og fortjenesten 

er for en stor del jeres. Som tak for jeres frivillige indsats, har i alle modtaget et 

gavekort. Udover dette er det som altid, gratis for vore trænere at deltage i 

kurser arrangeret af DCH, lokalt eller på kreds eller landsplan. Blot er det vigtigt 

at i lige giver TU besked, hvis det drejer sig om udenbys kurser. Det har lidt med 

økonomi at gøre. Ved nogle kurser kan der blive tale om lidt egenbetaling.  

I vores klub kan man p.t træne følgende: 

Hvalpehold, unghundehold, DCH’s C, B, A og E-klasse, DKK’s klasse I, II, III og E, 

Rally begynder og øvede.  

Herudover har vi hundeførere der stiller og træner i Sporhundeprøver, Nordisk 

rundering og Nordisk eftersøgning.  

Der arrangeres færdselsprøver efter behov. Denne prøve skal erhverves hvis 

man ønsker at stille til sporhundeprøver eller IGP. 

I år har der været afholdt følgende kurser for trænere/hundeførere: 

Jan: Årlige tranumkursus for vore trænere 



April: 2 x sporkursus for henholdsvis C og B-hundeførere ved Anette Hjalf 

Maj: Kursus i klubmodul for alle interesserede med Jannie Christensen 

Juni: Figurantkursus med Finn Jørgensen for trænere 

Juni – Aug: Kursusrække på 4 gange om klikkertræning ved Marianne Åkjær. 

Oktober: 2 dages Kursus med Helle Sejer Damkjær for Rally og andre 

interesserede 

Øvrige aktiviteter i TU. 

DM Træning som i år har været arrangeret af Marianne Åkjær, tak for det. Her 

har foruden Marianne også været Finn Jørgensen og Michael Dybro ind over 

som trænere. 

Hyggelig dag for trænerne på Materialgården i Hjørring, hvor hundene 

arbejdede med fært og det at finde gemte mennesker. Afsluttet med grill i 

drivhuset. Tak til Gitte Gehrt for at arrangere. 

2 x Store trænermøde forår og efterår. Tak for det store fremmøde og Tusind 

Tak for god mad til Ella. 

Finn Jørgensen har i år taget et stort ryk med de lidt vanskeligere hunde. Stor 

tak til ham for det. 

Nye trænere og trænere under uddannelse og hjælpetrænere: 

Tillykke og velkommen i trænerstaben til vore Nyuddannede trænere Marianne 

Bæk og Naja Skoven og Kirsten Nielsen. 

Vi har 2 under uddannelse, nemlig  Susanne Galsøe og Maria Strøm Nielsen  

Og 1 nye træneraspirant Karina S. Hansen, starter uddannelse i 2023 

Ude på holdene går et antal hundeførere som hjælpetrænere, og vi håber 

selvfølgelig, at de på et tidspunkt, får tiden og overskuddet og selvfølgelig 

lysten, til at gennemfører uddannelsen som træner. Men tak fordi i også tager 

et ryk for klubben nu. 

 

Klubmodul og Holdsætning: 

Vi har været udfordret med hensyn til holdsætning og klubmodulet. Systemet er 

ikke lavet til store klubber som vores og det er et meget besværligt og 

omstændigt arbejde at oprette holdlister og flytte medlemmer mellem holdene. 

Det er ikke noget der gøres på en aften.  

Vi har prøvet, sammen med vores trænere, at sætte nogle hold som vi mener er 

fornuftige. Der er selvfølgelig altid noget og nogle som smutter, men det er der 



råd for. F.eks kan man ikke sættes på hold hvis man ikke betaler kontingent, idet 

alle de medlemmer der ligger i klubmodulet, er dem der har betalt. Hvis man 

opdager en fejl, så kontakt os, men husk at er frivilligt arbejde, og vi arbejder for 

jer og IKKE imod jer.  

Vi er en stor klub, og derfor har vi også mange hold. Det betyder dog ikke at 

man selv kan vælge hvor man vil træne. Der er mange ting der skal passe 

sammen, og alt vedr holdsætning SKAL gå via TU. Dette er for en stor del også 

for at beskytte vores trænere.  

Til slut vil jeg ønske os alle en god 2023 sæson. 

Godkendt 

Hvor mange går på holdene, bliver der fulgt op på dette hen ad året. 

Trænerne skal selv melde ind hvis de kan have flere på holdet. 

Hans beretning. 

Kirkens korshær – giver overskuddet ud til klubber der søger. 

Bauhaus giver også til nogle hvis man søger. 

Materiale udvalgets beretning. 

I løbet af året har vi fået lavet nye repoer på træningspladserne 

 

Varmepumpen i klubhuset er blevet lavet, så der igen er normal temperatur 

 

Containeren er blevet ryddet op sorteret,så der kun er rally remedier, -  agillity 

remedierne er blevet solgt 

 

Alle lyspærer er blevet skiftet til LED-lys i klubhus og Alfreds corner.  

Pærerne er gået fra 28w til 4w og lysstofrørene er på 14 w = 1/4 del af tidligere 

forbrug 

Godkendt 

 

Spring på pladsen skal gerne have tagpap på. 

Konkurrence udvalgets beretning. 

2022 var et konkurrenceår med fuldt tryk på alle konkurrencerne igen. Vi har 

haft hundeførere med overalt, både DCH, DKK, Rally, Nordisk og 



Sporhundeprøverne. Vi har haft mange hundeførere afsted til DM i indtil flere 

discipliner og mange placeringer og pokaler er med stolthed båret hjem til vores 

klub.  

Jeg var selv med til DcH DM i Haslev i år. Da vi går fra den afsluttende udmarch 

og præmieoverrækkelse, i gåsegang op mod bilerne på parkeringen, der 

kommer Kimma og jeg til at gå bagved en flok fra Slagelse tror jeg. De begynder 

at tale om fordeling af placeringer i år og kommer højlydt til denne konklusion: 

”måske man bare skulle tage til Hjørring og træne inden næste år, det er 

åbenbart sådan man får placeringer…!” Og der blev vi sgu begge så stolte, at vi -

på trods af at det absolut ikke har været vores præstationer på rally-banen der 

havde udløst denne kommentar- med det samme udbrød: I kommer da bare!  

Lige der, lige midt på en parkeringsplads på Sjælland, der var det bare så fedt at 

være en del af DcH Hjørring. Og det synes jeg er en vigtig følelse og stolthed at 

holde fast i og give videre til alle de hundeførere ude i klubben og i 

konkurrencer og nye hundeførere på vej i konkurrencer. Vi skal holde fast i og 

styrke det sammenhold, og det glæder mig at så mange af jer har været ude og 

vise flaget i år på så fremragende en vis, at de selv i Slagelse er blevet lidt 

misundelige. Keep up the good work!!! 

Vores landskonkurrence blev afholdt i den første maj weekend med fint 

deltagerantal. Vi havde delt den over to dage for at være sikker på ikke at 

ramme ind i nogle restriktioner og det fungerede rigtig fint. Vi havde også lagt 

en rally konkurrence ind her, der på trods af lidt begynderfejl forløb rigtig fint. 

Nu hvor vores rally afdeling vokser stille og roligt, så åbner vi op for 

konkurrencer her i klubben igen. Vi har også holdt en dejlig dag med nordisk 

konkurrence i marts + Vi har afholdt den efterhånden tilbagevendende drive in 

konkurrence den første weekend i august og vores DKK afdeling har holdt 

prøver med flot deltagerantal. Vores klubmesterskab ved efterårskonkurrencen 

gav os en hyggelig og god dag med rigtig fin tilslutning fra specielt dch 

afdelingen denne gang og med en fantastisk opbakning fra hjælperne i år. Det 

var noget der kunne mærkes på arrangørsiden, Mange tak herfra. Desværre 

måtte dkk mesteskabet aflyses pga sygdom. Det er nu rart at kunne slutte 

konkurrenceåret af med at hylde vores mange dygtige hundeførere.  

Husk alle at sætte kryds i kalender til både konkurrence og fest næste år d 

28/10!! (den weekend hvor vi skifter til vintertid) 

 

Af de mange flotte resultater i år kan nævnes følgende: 

DCH DM: Sidste år pralede jeg med 8 hundeførere til dch DM, i år havde vi så 15 

med! Den lader vi lige stå et øjeblik…..: Kimma Schumacher og undertegnede i 



rally, Karina Hansen Annika Christensen og Lene Birket i C, Naja Fuglsang Lone 

Nielsen og Anette Riis Jensen i B, Anita Lyngby og Gitte Gehrt i A, Annette Hjalf 

og Elke Reimer i E, og Marianne Åkjær Sanna Iversen og Birthe Nørgaard i spor. 

Lene og hendes Viggo fik en 2 plads i C, Anita og Galla blev nr 2 i A, Anette og 

Fønix blev danmarksmestre i B og Sanna og Gaja fik en 2. plads i spor! Så flot af 

alle! 

 

Liselotte og Goa deltog i sporhunde VM i Polen med en fantastisk flot 3.plads 

som resultat.  

DKK DM – Her havde vi 3 hundeførere med: Sofie Blæhr og Anita Lyngby i 

champion klassen og undertegnede i Rally øvet. Anita fik en flot 3 plads med 

hjem fra champion klassen. 

DM i Nordisk rundering – her havde vi også en hundefører med i år, nemlig Gitte 

Gehrt og hendes guldfaxe. 

Kredsmesterskab dkk – her tog vores dkk afdeling nærmest det hele med 

kredsmestertitler i alle 4 klasser: Anita Lyngby i Champion klassen, Lene 

Christensen i klasse 3, Helle Eriksen i klasse 2 og Tove Johansen i klasse 1.  

Nordjysk mesterskab/kredsmesterskab – Her havde vi også Hjørring med, da 

Karina Hansen fik en 2 plads i C, Anita Lyngby blev nr 3 i A og Elke Reimer fik en 

3 plads i E. 

Hjørring vandt klub kredsmesterskabet samlet i c,b,a,e, og Naja Fuglsang blev 

klubkredsmester i B 

Elite turnering – Vi har også haft 2 hundeførere med i Eliteturneringen i 2022, 

nemlig Elke Reimer 0g Annette Hjalf. 

 

Årets klubmestre – til Lokalkonkurrencen fik vi kåret årets klubmestre 2022. i 

DCH programmet blev det i C: Annika Christensen, i B: Michael Dybro , i A: Anita 

Lyngby, i E: Annette Hjalf, i Rally begynder: Lene Kristensen, i Rally øvet: Jannie 

Christensen, i expert: undertegnede.  

DKK klubmesterskab blev aflyst pga sygdom. 

Årets konkurrencehunde – DCH : Anita Lyngby og Galla. Rally: Kimma 

Schumacher og Mico. DKK Sofie Blæhr og Biyana. 

 

I 2023 har vi mange spændende konkurrencer på programmet: En nordisk i 

marts, den store landskonkurrence i maj, rally i juni og august – i august med 



jysk mesterskab, drive in B+C i august, lokalkonkurrencen i Oktober, og måske 

der også sniger sig en brugsprøve eller to ind undervejs.  

Vi glæder os til at se lige så mange Hjørring-hundeførere på 

konkurrencebanerne igen næste år, og vi ser frem til årets mesterskaber med 

forhåbentlig en masse Hjørring navne på startlisterne i alle discipliner. Og så er 

ambitionen herfra at vi lige tager et nyk mere og gør ikke bare Slagelse men hele 

Sjælland misundelige på vores sammenhold og hundearbejde i Hjørring!  

 

/Anne Glenstrup 

Godkendt. 

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer Maj-Britt Kjeldsen 

Godkendt. 

4. Fastsættelse af kontingent, kursuspriser og træningsgebyr. 

Bestyrelsen uændret – godkendt. 

5. Indkomne forslag – ingen. 

6. Valg af formand 

John Bermann  ikke på valg  

Valg af kasserer 

Maj-Britt Kjeldsen  ønsker ikke genvalg 

Bestyrelsen opstiller 

 Gitte Knudsen -   Valgt  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Hans Gerhauge  modtager genvalg - valgt  

  

Anne Glenstrup Engemand ønsker ikke genvalg 

Bestyrelsen opstiller 

 Finn Jørgensen   - valgt 

Sanna Iversen  ikke på valg 

Liselotte Nielsen  ikke på valg 

Marianne Bæk  ikke på valg  

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, på valg er: 



Mette Hjarbæk – ønsker ikke genvalg 

Bestyrelsen opstiller Jørgen Thomsen - valgt  

Tommy Menholt - valgt  

9. Valg af revisorer, på valg er: 

Annette Hjalf - valgt 

Finn Jørgensen er gået i bestyrelsen og er derfor ikke opstillet 

Bestyrelsen opstiller Eva Dybro - valgt 

10. Valg af revisorsuppleant, på valg er: 

Hanne Hvidegaard - valgt 

11. Eventuelt. 

Jannie, forslag træne 45 min – pause træne 45 min 

Alle gør et godt stykke arbejde, men man hører ude omkring at DcH Hjørring  

er en snobbet klub, det synes Jannie også selv og det er det indtryk andre også 

får, siger hun. 

Hans Larsen har aldrig følt at klubben er snobbet, det har han aldrig hørt eller 

følt.  

Liselotte hvis der med snobbet menes at der ikke plads til alle udefra så er det 

pga. plads mangel 

Jannie, er dem udefra der ikke modtager svar på mail – hvalpe. Der har vi haft 

en stor byrde – det kan vi kun undskylde. 

Tine Holst - Det er snobbet ikke at kunne tilbyde hold hos os men kunne vi 

henvise til andre klubber. 

Jannie – nogle vil gerne høre om instruktøruddannelsen. 

Liselotte siger det er ude i nyhedsbrevene til alle HF og alle trænere ved det og 

skal melde tilbage, hvis der er nogle der er interesseret. 

Marianne Åkjær– hvalpehold og nye hold – det er fra hvalpene vi får nye 

trænere. Kunne vi splitte op og bruge kapaciteter på spor ex.  

Det er ikke en løsning vi i bestyrelsen har valgt.  

Marianne der skal bruges flere trænere 

Hans – hvor mange fortsætter?? Ikke ret mange- måske 3 pr. 12 

Sanna – i år – alle dem der vil videre er kommet på hold og kommet ind i vores 

klub. 



Jannie – der mangler informationer, træner er for dårlige til at informere. 

Sanna – vi kan i nyhedsbrevet gøre opmærksom på kreds og lands. 

Marianne – når landsuddannelses udvalget sender ud kommer det videre til 

instruktørerne? 

John – det vil vi prøve og sikre. 

Hanne H. er der fundet afløsere til Ella og Per –  

John det er der ikke – muligvis til Pers men ikke Ellas. 

Pernille det kunne jo slås op på FB 

Jannie skal festen stige så volsomt? – og kunne man finde andet sted. 

Andet sted er fundet til næste år 

Flag ned 10/12 og op den 7/1 

 

    

Formand John Bermann 

 

 

Sekretær Inge Bermann   Dirigent Jørn Thomsen 


