
 

  

Referat 

Generalforsamling den 19. august 2021 kl. 19.00 i klubhuset. 

 

1. Valg af dirigent. 

Hans Gerhauge er valgt. 

Varslet generalforsamling den 26/7-21 i klubben og på Facebook. 

2. Beretning af foreningens formand og de faste udvalg. 

Formanden: 

 

Allan´s bortgang, 1 minut stilhed. 

 

Sikke et år, intet som vi kender og alle traditioner bare langt på hylden. 

I Bestyrelsen har vi forsøgt at holde tunge lige i munden, i forhold til de mange for-
skellige regler / restriktioner, forbud og påbud – og en masse gode velmente råd. 

Alle mand i bestyrelsen har leveret hvad de skulle, hvilket jo også er, en af grunde-

ne til at jeg kan sige at tingene har kørt, denne tid til trods. 

Jeg står her med en kæmpe lyst til at rose alle – det er jo ofte trænere og udvalgs-

medlemmer – men nu bliver det så HF – hvor er jeg bare glad for i har holdt ud 

Både at være lukket ned, at være delt op, at være henvist til forskellige pladser 
uden for klubben. 

Så glad for i alle stod klar til vi igen fik lov at dyrke vores sport og store interesse. 

Når det så er sagt, så vil jeg også nævne vores trænere – de er bestemt lige så seje - 
som jeg faktisk gik og troede.. uden jer ingen klub. 

 

Lands 

Landsbestyrelsen har i år også lagt en kæmpe stor indsats i deres job. 

Sidst nævnet jeg kampen for de hunde der fik foretaget en kupering af helbreds-

mæssige årsager – og at vi var et skridt nærmere målet – vi er i mål – man kan nu få 



 

  

en disp. I forbindelse f.eks. haleamputation – hvis dette skulle blive nødvendig så 

husk rigelig med bevismateriale. Fotos, dyrlægeattest osv. 

Ud over det arbejde som den nye Klubmodul system har givet så har Corona også 

fyldt i Hovedbestyrelsen – Jan forretningsfører har svaret så hurtigt og godt han 

kunne på rigtig mange spørgsmål fra kredse og klubber, det både tidligt og sent – så 

en tak til ham for hans lange dage.. 

At Klubmodul nok skal vise sig som en gevinst – kan jeg se på vores kasserer Maj-

brit. Hun får næsten alt serveret og er helt roligt – når hun er det, så ved jeg at jeg 

også kan være det – for Majbrit har styr på det der med tal, deadlines osv. 

Medlemstallet på landsplan er faktisk nu stigende – i modsætning til sidste år. – 

ikke meget, men alligevel en positiv udvikling – dog skal jeg skynde mig at sige at 

Kreds 1 har den dårligste fremgang. 

Tal fra 2021 

Landsen: 2020 - 9.972 --- 2021 - 10.445 

Kreds 1: 2020 - 1.987 --- 2021 – 2.061 – en stigning på 3,59 % - øvrige over 4 

Hjørring: 2020 – 182 --- 2021 - 212 

Set i lyste af disse tal, er det så meget vigtigere at holde fat, i den opgave omkring 
strategi som HB har stillet, i troen på det kan hjælpe til yderlig stigning. 

Noget af det der konstant dukker op – uanset hvor i landet eller i organisationen 

man skuler – er at der mangler trænere og instruktører, dommere samt mange an-
dre frivillige. 

Jeg glæder mig til der kommer nogle konkrete forslag og tiltag for at gøre vores for-
ening mere attraktiv at yde en indsats i. 

Og sure gamle John tror stadig ikke på, at det gøres ved hele tiden at få og igangsæt-

te nye programmer under vores paraply. 

 

Kredsen 

Her har der i år været ro på posterne. – også her er der arbejdet med aflysninger, 

flytninger osv. af diverse events. 

Ikke dem vi bemærker i det daglige – men uden dem ville der være total uorden, i 

mange af de ting der tilbydes bådeklubber, trænere og HF. – den store kamp / op-



 

  

gave lige nu er, med klubbernes hjælp, at finde nye emner til en dommeruddannel-

se – hvis ikke dette lykkes kan vi se frem mod store problemer i 2021 / 2022 – må 
aflyse konkurrencer så. 

På møderne var der lidt dårlig fremmøde – dvs. en del klubber udeblev – for at 

trække flere med er der nu aftalt, at vi i 2020 skiftes til at sætte et tema. – så er der 

en klub der ønsker sparring – sådan sagde jeg ved sidste generalforsamling – 

Men dette røg også lidt i Coronavasken. 

 

 

Klubben 

Når jeg skriver sådan en beretning, skal den jo ligesom afspejle året der er gået – 
men her er det et år der næsten er et år tilbage. 

Corona har også her fyldt meget – masser af info fra Landsen, kredsen, DGI og 

kommunen. – men  som altid er det hundeførerne der holder vores forening sam-

men – havde i trukket jer i den her tumult er jeg ikke sikker på der have være noget 

at komme tilbage til. 

Jeg har valgt at fremhæve flg. – blandt mange gode resultater og rigtig meget flot 

frivilligt arbejde. 

Sidste år sagde jeg noget om Pernille og hendes sansebane – sådanne store ting kan 

jeg ikke nævne for 2020 – men er nu alligevel pave stolt af at klubben er kommet så 

godt igennem det skøre år.. mange andre klubber, også uden for DcH, har godt nok 
fået nogle øretæver. 

Hjemmesiden er nu kørende – i klubmodul, og skal nu til at yde den service der si-

ges den kan.. – jeg er sikker på det er blevet en mere overskuelig opgave. 

Dyrskue og Naturmøde – faste traditioner hvor vi plejer at være synlige – var vi ik-

ke i 2020 – alt fysisk fremmøde var aflyst. 

At vi stort set har været langt ned, er rigtigt – men der blev nu trænet godt rundt 

omkring, og nogle aktiviteter er det da også blevet til. 

Hjørring kan noget, og i 2020 blev det da også til 3 Idrætspriser fra Hjørring Kom-

mune. Liselotte Nielsen, Elke Reimer og Kasper Ottesen lavede så flotte resultater 

at det udløste prisen. 



 

  

Prisen blev nu udleveret til formanden – på et nøje fastsat tidspunkt i forgangen på 

Codanhus – ingen festlig måde men mødte ikke nye mennesker og ingen der hoste-
de på mig. 

Vi valgte at tage rund og aflevere ”prisen” hvor der også var andre til stede, så der 

var nogle få til at sige tillykke og klappe – vi havde endda tage en buket med til de 

dygtige HF. 

Og blev faktisk rigtig glad da der i dag er komme invitation til et arrangement på 

Vendsyssel Teater for modtagerne og pårørende. Så Hjørring Kommune har be-

stemt ikke tænkt at ”så behøver vi ikke gøre mere her”. 

Det blev af bestyrelsen besluttet, at vi skulle flytte AG containeren op på pladsen – 

det tog sin tid at få lov, men efter mange gode snakke med Jan og kommunen – så 

kom den på plads – dette var bestemt ikke et led i en skummel spareplan – men 

gangske sund fornuft – som desværre endte med noget andet end tænkt – interes-

sen for Agility i vores klub forsvandt ganske simpelt hen. Så nu er containeren besat 

af Rally. 

Sidst sagde jeg noget om lamper og lys – de er nu blevet skiftet ud til en ældre type 
– der giver mere lys på en større del af pladsen 

Hvis vi skal have de nye LED typer – står vi foran en ret stor og bekostelig ændring, 

hvis vi vil have bedre og mere lys end nu. 

Vi forsøger jo hele tiden at skabe bedre betingelser for både trænere, Hf og hunde 

Så Hans jagter som en anden blodhund midler både her og der – og vil da opfordre 

til i kontakter Hans, hvis I nu har en god udviklingside. 

At få startet beretningen er svært – det er det også at få den afsluttet, for tvivlen er 

der – har jeg fået alt med - er der mere jeg skulle have sagt. 

Sluttelig vil jeg takke alle medlemmerne - trænere – udvalg, både de faste og adhoc 

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

ening vi alle elsker så højt. 

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

ver. 

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

Tak til Hjørring Kommune – og specielt Jan, der er med til at give os de gode betin-

gelser vi har her i parken. 



 

  

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

      TAK 

 

                     TU. 

 

 

For trænere og for hundeførere: 

• Gentagelse af sidste års ”Skovtur for trænere” med næsearbejde, i år i 
Hulsig Plantage 

• De planlagte kurser i dch, rally og dkk har desværre måttet aflyses. 

• Dkk har dog afholdt mini prøve prøver, samt prøve prøve m. dommer og 
prøveleder. 

• Nordisk Temaaften – nordisk træning 

Andre aktiviteter under TU: 

• 1 store-træner-møde, afholdt på Zoom , hvor næsten alle trænere mødte 
op 

• Individuelle møder med trænergrupper på zoom 

• Nedlagt agility  

 

Grundtræner-uddannelse: 

• Katrine har i 2020 afsluttet træneruddannelsen som agilitytræner, men 
har desværre valgt at stoppe som træner. 

• Marianne bæk er næsten uddannet Rally træner, og Jytte Nielsen DCH 
træner, begge på nær 1 kursus som er coronaaflyst. 

• Marianne Bæk er nu i gang med DCH overbygning. 

• Anne Glestrup er færdig uddannet DCH Træner. 
 

Nyhedsbrev 

Vi har forsøgt at være åbne og informerende udad til, men det har været et 

turbulent år, og ikke alt har været optimalt. Vores trænere har været fantasti-

ske og løst de næsten umulige opgaver med at træne hold og overholde diverse 

regler og restriktioner. 



 

  

Vi har modtaget meget positiv feedback fra flere HF for dette. 

Holdsætning: 

Det første år med klubmodul er gået, vi er ikke udlært, men det hjælper. Det er 

dog stadig udfordrende at sætte hold, men med vores fleksible trænere, så lyk-

kedes det atter. 

Til slut vil vi opfordre alle HF til at huske at klappe jeres træner på skulderen, 

og påskønne at de bruger deres fritid på at træne hold i vores klub. De er uløn-

nede, og gør det ud fra interesse, og gør alle deres ypperste for at give hundefø-

rerne en god oplevelse. Nogle af holdene er hårdt pakkede med 10-12 hf , og 
det kræver sin mand/kvinde. 

Indsatsen er i år belønnet med et gavekort til Brasholt - I har alle fortjent det. 

 

 

            Konkurrenceudvalget. 

En årsberetning fra et konkurrenceudvalg for et år præget af Corona og nedluk-

ning vil naturligt nok være en lidt tynd kop the, da mange arrangementer, turne-

ringer og konkurrencer har været aflyst. Men på trods af alt har der dog også væ-

ret lyspunkter, hvor Hjørrings hundeførere har været ude og vise flaget. 

Vores egen store landsdækkende konkurrence i foråret og den årlige lokalkon-

kurrence blev aflyst. Også DCH DM endte med at blive aflyst. 

Men heldigvis var vores hundeførere gode til at holde formen ved lige, så de kun-

komme ud at starte ved de konkurrencer der nåede at blive afviklet i efteråret. 

Her løb vores egen drive in i C og B af stablen og både DKK og DCH nåede at af-

vikle flere konkurrencer inden det lukkede ned igen. Bla fik både DKK og Schæ-

ferhundeklubben afviklet deres DM for 2020. Det har heldigvis også været muligt 

at kåre årets konkurrencehunde, i hvert fald inden for DCH og DKK, og distrikts-

mestrene blev også fundet ved det årlige mesterskab i Frederikshavn. Vores egne 

klubmestre måtte vi jo desværre undvære, idet vores mesterskabskonkurrence 

udgik. 

 

Af resultater kan nævnes følgende: 

DM DKK – Her havde hele 4 hundeførere kvalificeret sig: Pernille Pomme-

rencke/Karlsens Elba i klasse 2, Anita Lyngby/Galla + Maiken Anderen/Fix + So-



 

  

fie Blæhr/Bilyana i klasse 3 og Anta Lyngby/Yousee i champion klassen. I klasse 

3 fik Anita og Galla en 3. plads med hjem og Maiken og Fix en 4.plads. 

DM Schæferhundeklubben sporhundespor – Her havde vi Sanna Iversen/Gaia 

med. 

DM DKK sporhundespor – Her havde vi igen Sanna/Gaia med og også Liselotte 

Nielsen/Goa. Liselotte tog 1.pladsen og skaffede dermed endnu en mesterskabsti-

tel til klubben. 

Kredsmesterskab – Her vandt Søren Ladefoged og Buddy kredsmesterskab i E 

klassen og Hjørring vandt Klubmesterskabet for E-klassen og samlet C+B+A+E. 

Nordjysk mesterskab – Her havde vi også Hjørring med, da Pia Herman-

sen/Willie blev nordjysk mester i A klassen. 

Elite turnering – Vi havde skam også 2 hundeførere med i Eliteturneringen i 

2020, nemlig Martin Nielsen og Anette Hjalf. 

Årets konkurrencehunde – Der var ikke så mange starter i 2020, men årets bed-

ste resultater lå i DCH programmet igen i år hos Buddy, som havde Søren Ladefo-

ged med rundt igen. I DKK har vi også en genganger, idet Anita Lyngbys Galla 

igen i år løb med æren. 

Heldigvis er vi nu godt i gang igen med konkurrencerne her i 2021. Her på dette 

sene tidspunkt på året har vi fået afviklet vores 2 landsdækkende konkurrencer, 

og vi satser på en stor lokalkonkurrence med forhåbentlig mange deltagere. Lo-

kalen i 2021 ligger i år af praktiske årsager lidt senere end normalt, nemlig 6/11. 

Vi håber at alle, både dommere, hjælpere og hundeførere vil bakke op om loka-
len, så vi kan slutte konkurrenceåret af med maner. 

Vores Rally afdeling vokser for tiden, og vi ser flere og flere rally-hundeførere 

ude på konkurrencebanerene. Vi har naturligvis Rally med til lokalkonkurrencen, 

men vil fremover arbejde på at få rally tilbage på vores konkurrencekalender. Li-

geledes har vi også flere brugsprøver med bla færdselsprøver og sporprøver på 

programmet i 2021 i klubben. 

Vi glæder os over at se så mange Hjørring-hundeførere på konkurrencebanerne 

igen, og vi ser frem til årets mesterskaber med forhåbentlig en masse Hjørring 

navne på startlisterne. 

 

 



 

  

Materialeudvalget. 

Formanden informerede kort om materialeudvalgets manglende aktiviteter. De 

forskellige småting er blevet vedligeholdt men større projekter er sat i gang pga. 

corona. 

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer Maj-Britt Kjeldsen. 

Regnskabet godkendt. 

4. Fastsættelse af kontingent, kursuspriser og træningsgebyr. Ingen ændringer. 

5. Indkomne forslag. Ingen. 
6. Valg af formand 

John Bermann  ikke på valg 

Valg af kasserer 

Maj-Britt Kjeldsen  ikke på valg 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Kirsten Bjerre  modtager ikke genvalg, 

Hans Gerhauge  valgt til bestyrelsen 

Anne Glenstrup Engemand modtager genvalg. Valgt. 

Sanna Iversen  ikke på valg 

Liselotte Nielsen  ikke på valg 

Søren Ladefoged  ikke på valg 

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

Mette Hjarbæk.  Genvalgt. 

Hans Gerhauge. (valgt til bestyrelse) 

Marianne Bæk   Valgt 

9. Valg af revisorer, på valg er: 

Annette Hjalf.  Genvalgt 

Finn Jørgensen.  Genvalgt 

Begge modtager genvalg – valgt. 

 



 

  

10. Valg af revisorsuppleant, på valg er: 

Hanne Hvidegaard.   Genvalgt. 

11. Eventuelt. 

Marken på Spangerhedevej må stadig bruges, ejet af Ulstrupgård. 

Skallerup skov, lave en begynderskov – vi må gerne klippe de vilde ting. Måske 

slå det op på facebook med en dato så alle kan melde ind om man vil deltage. 

Der skal være en form for dokumentation så vi har noget at vise frem hvis vi an-

tastes og spørges om vi har lov. Vi deler det med andre – bla. Jagt. Gitte  Gehrt er 

tovholder på dette dokument, evt. med billede på mobil. Når man træner derude 

så skal vi klippe og holde det vedlige. Der er tilladelse til at have løse hunde un-

der træning derude. 

Der er nogle gange huller på pladsen som hunde graver, det skal hf og træner 

selv dække til. Eller være opmærksomme på hvis det ikke er vores hunde. Evt. 

stille en skovl så man kan dække det til hvis man ser det. Vi modtager gerne en 

gammel skovl dertil. 

OBS hvis DKK brædder på spring er taget af – må vi gerne sætte dem på plads 

igen, hvis de ligger og flyder. 

Ved de nye HF, hvorfor alle erfarne træner hunden til at yde 150% så hunden til 

konkurrence og ved belastning yder 100% - er det traditioner?  Får vi formidlet 

det til alle de nye? Favner vi de nye godt nok?? Kan disse ting formidles på skrift 

og hvem skriver?? Har vi været gode nok til at informere under corona – obs 

hvalpetræner og c trænere. De nye HF skal med til alt og informeres. 

På facebook og vores hjemmeside kommer der en lille film fra kommunen om 

frivillige. 

Dommermangel – måske prøve at kigge indad i kredsen – formandens sprog og 

attitude er ikke altid lige i orden. Sikkert rigtigt men der er sikkert ikke andre 

der melder sig. Manglen er aldrig stillet op på det gode men med trusler. Behø-
ver ikke være rar men ordentlig. 

Hvalpeafdelingen mangler trænere, der er masser af hvalpeliste så hvis nogen 

skulle have lyst til at tage et hold må man meget gerne melde ind til Sanna eller 

Ann-Carina. Eller med som assistent – så meld gerne ind på dette også. 

Der kommer snart brev fra Ann-Carina, med ny struktur så man planlægger et 

år frem i tiden.  For hvis folk kan se hvad der kommer så man ikke mister dem, 

de ved der kommer flere. Vi har under corona lavet test på hvert hold. Ingen 



 

  

fællestest så kan vi derved tage løbende opstart evt. 8 gange om året.  Vi laver 3 

unghundehold og lige nu har vi et c hold hvor der løbende kan kommer c hunde 
ind på. 

Lokalen er ændret til den 6/11 og dermed vores fest. Dejligt den ikke falder 
sammen med kredsens hundeførerdag. 

Har TU tænkt at lave et tværgående konkurrencehold på tværs af holdene og 

klasserne?? Ideen er god men det giver nogle udfordringer – evt. som temaræk-

ker, som fast. Kunne inspirere nogle til at yde mere. Men skal der ikke være nog-

le kriterier?? 

Husk når de gamle er til konkurrencer så husk at være obs på de nye og se dem. 

OBS bestyrelsen måske også kommer til konkurrencerne. 

Finn vil gerne yde hjælp til problemhundene – Finn vil gerne have en hjælper 

/lærling med ud. 

Finn vil gerne have en aften med hvalpetræner og c trænere. 

Trænerene må gerne flytte springbrættene så kommunen også slår græs der 

også. 

Kurser for hundefører? Trænere er oftere på kursus og hvornår drypper det på 

hf. 

 

 

Formand 

John Bermann 

 

      Dirigent         Sekretær 

Hans Gerhauge    Inge Bermann 

        


