Danmarks civile Hundeførerforening
Ringe afd.

Referat fra generalforsamling i DcH Ringe
Lørdag den 17.11.2018 kl. 10.00
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Mette Albertsen, som blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen er sket i overensstemmelse med
vedtægterne.
Der var 37 stemmeberettigede til stede ved generalforsamlingen
2. Formandens beretning
Formanden, Mia J. Madsen fremlagde følgende beretning for generalforsamlingen:
Så er endnu et år i RcH ved at være gået - et år, som har bragt mange gode, sjove og hyggelige stunder
blandt ligesindede og jeg er stolt af, at få lov at være en del af dem alle.
Sæsonopstart:
Traditionen tro startede sæsonen op med en fælles gåtur igennem Ringe by. Vi startede den 20. januar,
og så i snevejr. Det er altid dejligt at se så mange mennesker møde op efter en velfortjent juleferie.
Medlemmer / hold:
Vi har igen i år haft en god tilslutning af hunde, især på hvalpeholdene, hvor vi i år når op på tre afsluttede hvalpehold. Da vi har været fire mindre i instruktørgruppen, har der været instruktører der har taget flere hold, og vi har desuden fået Pia Jacobsen til at tage det sidste hvalpehold, ligesom vi har haft
vikar for rallyholdet; Lene Gestelev.
Vi slutter året med 94 medlemmer, 8 mindre end sidste år.
Medlemsarrangementer:
Vi har i år forsøgt os med et nyt tiltag – Temaaften med fagpersoner.
I foråret havde vi lavet aftale med Karina Tovborg om at komme og holde et foredrag omkring hundemassage. Efter sommerferien fik vi besøg af Fagdyrlæge Gert Jarn Pedersen fra Brenderup Dyreklinik, temaet var Førstehjælp til hunde.
Begge aftener var velbesøgte, og vi fik stor ros for franskbrødsmadderne med pålæg, i stedet for kage!
I 2019 vil vi arrangere et medlemsmøde ca. 3 uger inden vi går på sommerferie, samt et medlemsmøde i
løbet af efteråret. Vores tanke med fysiske møder, er at en dialog på tværs af bestyrelse, instruktører og
medlemmer er mere givende, end en mail eller et opslag på Facebook. Vi håber naturligvis at I alle får
lyst til at deltage.
Instruktøraspiranter / ’føl’:
I år er Preben startet op som instruktør-føl og han starter på instruktørgrunduddannelsen i 2019,
hvilket vi er meget glade for.
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Dorte og Mia har i løbet af året været i gang med uddannelsen og er her i november blevet uddannet
begge to. Mia med familiehunde overbygningen. Dorte med både familiehunde- og DcH overbygningen.
Stort tillykke med det.
Konkurrencer:
Vi har igen i år været vært for kredsens første landsdækkende C og B konkurrence d. 11. marts. Som altid
var det en rigtig hyggelig dag.
I årets løb har mange af klubbens medlemmer været ude i konkurrence, og to hundeførere kan fra 2019
kalde sig B-hund. Stort tillykke til Finn Simonsen og Sille samt Knud Erik og Zarto.
Den 24. juni afholdte vi en landsdækkende brugsprøve og følgende ekvipager bestod deres Færdselsprøve: Børge Pedersen og Enzo, Hanne Darlyng og Effie, Kirsten Hansen og Tico samt Lennart Hummel
og Ninja. Gitte Pedersen og Barca bestod deres første IPO3.
DcH’s DM 2018:
DcH’s DM blev i år holdt i Herning og fra RcH havde vi 2 Hf’ere som havde kvalificeret sig. Det var Finn
Simonsen og Sille i C-klassen samt Gitte Pedersen og Barca i IPO3.
PR:
Ikke kun til konkurrencer og DM har vi slået vores navn fast.
I sidste udgave af DcH bladet, havde vi, i bestyrelsen forfattet en stor artikel om vores klub.
Vi har efter bedste evne – og vi synes faktisk at det er blevet godt – beskrevet vores klub og de holdninger vi står for.
Fidus og sommerafslutning:
Vi startede dagen med en hyggelig fiduskonkurrence hvor HF’erne blev blandet på kryds og tværs af holdene, og blev udsat for nogle meget utraditionelle øvelser/opgaver. Alle medlemmer blev budt på en
grillpølse at gå hjem på.
Vi sluttede så af med at mødes om aftenen til fælles grill efterfulgt af lidt havespil.
Endnu en dag i godt selskab og med masser af grin. Dejligt at gå på sommerferie på.
Hundens Dag:
Vi gentog Hundens dag fra sidste år. Louise og jeg stod på den anden ende for at stable dagen på benene.
Vi havde hjælp fra vores instruktører og HF’ere. For havde det ikke været for jer, må vi nok indrømme, at
der ikke rigtig havde været salg i pølserne eller megen snak på pladsen den dag.
Fælles Sportræningsdag:
Den 6. oktober var der fælles sportræning på programmet. Instruktører og hundeførere blev fordelt på 4
hold, og der deltog omkring 30 af klubbens medlemmer. Positive tilbagemeldinger fra hundeførerne der
deltog, tak for det - men der er altid plads til flere.
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Klubmesterskaber d. 10. november:
Vi blev i år nødt til at flytte klubmesterskabet fra den oprindelige dato, Dette betød at alle klasser skulle i
gang på samme dag. Vi besluttede kun af afvikle officielle konkurrencer, uanset deltagerantal. Men desværre var det ikke muligt at fremskaffe en dommer til at dømme de to tilmeldte hundeførere i Rally, så
denne del måtte desværre aflyses.
Hundeførere på Agility holdet ønskede ikke en officiel konkurrence.
Vinderne i de officielle DcH-klasser og dermed klubmestre blev i:
C-klassen blev vundet af: Finn Simonsen og Sille med 144,4 point
B-klassen blev vundet af Kaj Hansen og Liva med 184 point
A-klassen blev vundet af Charlotte Meldgaard og Liat med 209,45 point
E-klassen blev vundet af Malene Pedersen og Kenya med 352,6 point
Vandrepokal for bedste Sporsøg blev Malene med Kenya
Vandrepokal for bedste Frit Søg blev Finn med Sille
Vandrepokal for bedste % vise resultat blev Finn med Sille
Fra IPO-holdet deltog 3 ekvipager i begynder B prøve, og vinder og dermed klubmester blev Børge Pedersen og Enzo med 87 point.
Tillykke til alle!
Medlemsfest d. 10. november:
Årets medlemsfest var, som altid, en rigtig god fest med masser af hygge og godt til ganen. Aktivitetsudvalget havde igen gjort et stort stykke arbejde og havde banket en super fest sammen til os – Tak for det
Vi håber på endnu flere deltagere næste år!
Juleafslutning:
Vi slutter i år sæsonen af d. 24. november. Ikke nok med at det er lidt tidligere end normalt, men vi ændrer også konceptet til en lidt anderledes en af slagsen.
Vi serverer i år chips, frugt og slik samt en øl eller vand pr. medlem.
Jeg synes, at vi i år kan mærke en fremgang i engagementet fra Jer medlemmer, og flere og flere deltager
i de arrangementer vi prøver at stille på benene - og så synes jeg, at det er så dejligt at komme ind i klubhuset eller ind på terrassen og se så mange mennesker, der sidder og snakker og griner sammen. Det varmer mit hjerte, når i hygger jer - så er mit mål som formand nået.
Jeg vil gerne sige Jer alle en stor tak for alt det i giver lørdag efter lørdag. Jeg synes det er fantastisk at
komme i en klub, hvor man kan være sig selv. Så tusind tak for jer!!!

Danmarks civile Hundeførerforening
Ringe afd.

Dernæst vil jeg gerne sige bestyrelsen tak for det arbejde i alle har gjort hele året, men specielt her de
sidste par måneder. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg har fået en læreplads i Hillerød, og derfor
ikke har kunnet være en del af det daglige arbejde i bestyrelsen, så mange tak for det.
Jeg vil også gerne takke Yrsa, som klubbens webmaster. Jeg ved ikke, hvor mange mails jeg har skrevet til
Yrsa igennem året, men det er mange - så Yrsa - tusind tak for din hjælpsomhed og at du gider lave updates, også når det er tredje gang det samme dokument skal lægges op :-)
Sluttelig vil jeg ønske hjerteligt tillykke til klubbens 3 medlemmer som i år har 10-års jubilæum –
Kurt Villy Jakobsen, Jim Nielsen og Anne-Marie Grøftehauge.
Debat:
Under den efterfølgende debat blev der gjort opmærksom på, at Malene Pedersen er blevet færdiguddannet som dommer. Med denne tilføjelse blev beretningen enstemmigt godkendt.
3. Aflæggelse af regnskab
Gitte E. Pedersen forelagde regnskabet, som blev godkendt uden kommentarer
4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr
Forslag fra bestyrelsen vedrørende 2019 blev godkendt uden kommentarer.
Kontingent: 700- kr.
Træningsgebyr: 700- kr.
5. Indkomne forslag
Ingen
6. Valg af kasserer
Gitte ønskede at træde tilbage som kasserer, hvorfor der skulle vælges en ny. Gitte orienterede om kassererposten, samt hun vil være behjælpelig med at sætte en ny ind i arbejdsgangen. Bestyrelsen havde
ingen forslag til kassererposten, og da der ikke var nogen blandt de tilstedeværende medlemmer, der
ville modtage valg, vil der snarest blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at
få valgt en kasserer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen pegede på Gitte som formand i ét år, da Mia udtræder som formand på grund af uddannelse
på Sjælland. Gitte blev enstemmigt valgt som formand.
Knud Erik Madsen og Ulla Hansen blev enstemmigt valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.
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8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Mia og Dorthe Munkholm blev enstemmigt valgt som suppleanter. Mia blev 1. suppleant.
9. Valg af 2 revisorer
Pia Jacobsen og Vivi Jensen blev enstemmigt valgt som revisorer.
10. Valg af revisorsuppleant
Charlotte Meldgaard blev enstemmigt valgt som revisorsuppleant.
11. Eventuelt
Valg til konkurrenceudvalg
Heinz Honoré, Ulla Hansen, Børge Pedersen og Louise B. Rasmussen blev enstemmigt valgt til
konkurrenceudvalget.
Valg til aktivitetsudvalg
Det besluttes at lægge ”Hundens dag” ind under aktivitetsudvalget.
Kirsten Hansen, Hanne Darlyng, Søren Pedersen og Dorte Munkholm blev enstemmigt valgt til
aktivitetsudvalget
Det drøftedes, hvad årsagen er til, at tilslutningen til ”Hundens dag” er sparsom. Der blev fremlagt flere
årsager og nye ideer, som vil blive overvejet i forbindelse med tilrettelæggelsen af ”Hunden dag” i 2019.
Temaaftener
Medlemmerne opfordredes til at skrive deres ideer og ønsker op på et opslag, som vil blive hængt op i
klubhuset
Medlemsmøder
De to medlemsmøder hhv. ét sidst på forårssæsonen og ét i slutningen af efterårssæsonen vil ligge en
lørdag ved middagstid, hvor der er flest medlemmer til stede. På disse møder vil der være mulighed for
at bidrage med nye ideer og komme med ris og ros.
Nye træningsarealer
Der blev spurgt ind til tanken om nye træningsarealer. Gitte orienterede vedrørende arealet i Søllinge og
tankerne om eget klubhus. Gitte og Elsebeth skal have et møde med Thorbjørn og Maiken fra Faaborg
Midtfyn Kommune den 22. november d.å. om blandt andet dette emne.
Mogens Nielsen roste bestyrelsen og instruktørerne for det store arbejde, de gør for foreningen –
uden dem INGEN klub.

