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- Hundehuset (opslag til medlemmerne) 
 
 

 

 

Referat af generalforsamling d. 18.02.13 kl. 19.00 i Medborgerhuset 
 
Til stede:   Fra bestyrelsen: formand Charlotte Lyrskov, næstformand Bent 

Halvorsen, kasserer Jens Sørensen, sekretær Inger Drengsgaard, 
medlem Allan Sørensen og suppleanterne Maiken Dreier og Peter 
Plett. 

     Iøvrigt: Pia Eldov, Dorit Johansen, Karine Kristensen, Susanne 
Thuesen, Heidi Johansen, Ann Borreskov, Shuli Andersen, Sidsel 
Nørgaard Pedersen, Annette Bjerregaard, Anker Sørensen, Maiken 
Norup, Inge Jepsson, Marianne Sørensen, Birgitte Hansen, Susanna 
Hansen, Rikke Lybek, Alice Pedersen, Connie Stentebjerg, Lisbeth 
Hansen, Michala Bisballe, Daniel Eichler, Torben Nielsen, Peter 
Klitgaard, Jacqueline Plett, , Jørgen Plett og Kaj Pedersen. 

 
     I alt 33 personer. 
 

 

Dagsorden:   Forhandling: 
 
1. Valg af dirigent  Dorit Johansen blev valgt. Hun takkede for valget og konstaterede at 

generalforsamlingen var lovlig varslet.  
 
2. Valg af 2 stemmeoptællere Jacqueline Plett og Daniel Eichler blev valgt. 
 
3. Bestyrelsen aflægger   Formand Charlotte Lyrskov aflagde bestyrelsens beretning (se bilag). 
  beretning    
      Beretningen blev godkendt. 
 
4. Det reviderede regnskab  Jens Sørensen fremlagde det reviderede regnskab for 2012 (se bilag).  
  fremlægges til godkendelse  Regnskabet viste en underskud på 20.417,94 kr. og en likvid 

beholdning på 16.125,68 kr.  
      Underskuddet havde flere årsager. I 2012 blev der indkøbt ekstra 

forhindringer og ny græsklipper. Desuden blev lysanlægget udvidet 
til også at omfatte FH-bane. I alle tre tilfælde blev budgettet over-
skredet.  

      Til gengæld steg indtægterne på kontingent pga. et øget medlemstal 
og udgifterne til uddannelse blev mindre end forventet. 

 
      I 2013 er der afsat ekstra penge til træneruddannelse og trænertøj, 

mens kontingentindtægterne forventes at blive liggende på samme 
høje niveau som i 2012. 

 
      Regnskabet blev godkendt. 
 



5. Indkomne forslag  Ingen indkomne forslag. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlem- På valg var: 
  mer, 2 suppleanter, revisor - Medlem Jens Sørensen (genopstillede) 
  og revisorsuppleant  - Medlem Inger Drengsgaard (genopstillede) 
      - Medlem Allan Sørensen (genopstillede) 
      - 1. suppleant Maiken Dreier (genopstillede) 
      - 2. suppleant Peter Plett (genopstillede)  
      - Revisor Lisette Jessen (genopstillede) 
      - Revisorsuppleant Susanne Thuesen (genopstillede) 
 
      Følgende blev valgt: 
      - Bestyrelsesmedlem:  Jens Sørensen 
      - Bestyrelsesmedlem: Inger Drengsgaard 
      - Bestyrelsesmedlem: Allan Sørensen 
      - Suppleant:  Maiken Dreier 
      - Suppleant:  Peter Plett  
      - Revisor:  Lisette Jessen 
      - Revisorsuppleant: Susanne Thuesen 
 
      Bestyrelsen vil konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde. 
 
7. Eventuelt   Hundeloven 

Jørgen Plett  spurgte om vi kunne risikere at en hund skulle aflives, 
hvis den bed en anden hund til træning eller på skovturene. Der har 
netop været nogle sager i pressen og emnet blev diskuteret. Inger 
Drengsgaard svarede at bestyrelsen vil undersøge sagen nærmere. 

 
Sponsorudvalget 
Der blev efterlyst folk til sponsorudvalget. Bent Halvorsen fortalte 
hvad udvalgets arbejde består i. Lisbeth Hansen fortsatte i udvalget 
sammen med Heidi Johansen, der trådte ind i udvalget. 
 
Bladudvalget 
Inger Drengsgaard efterspurgte nogen til at overtage redaktørjobbet 
på Godbidden og fortalte hvad arbejdet omfatter. Der var desværre 
ingen der meldte sig til bladudvalget.  
 
Gaver: 

      Trænere, aspiranter og føl blev takket for deres indsats i 2012. Se 
vedlagte gaveliste. Alle fik en flaske vin. 

      Desuden fik Dorit Johansen en flaske vin for hendes indsats som 
dirigent på generalforsamlingen. 

  

Generalforsamlingen sluttede Kl. 20.15 

 

 

Referent   Inger L. Drengsgaard 

 

Referat udsendt   d. 18/2 2013 

 

  



Bestyrelsens beretning 2012 

 

Jubilæumsår 

2012 var på mange måder et særligt år – hvert år i foreningen har jo sine særlige kendetegn, sine 

succeser og udfordringer. 2012 var imidlertid særegent, fordi vi ved flere lejligheder fik anledning til 

at fejre vores 25-års jubilæum. Det blev blandt andet til et åbent hus arrangement, hvor både 

medlemmer og ikke-medlemmer fik lejlighed til at komme og prøve både agility og rally og samtidig 

købe lidt i standene hos vores sponsorer. Arrangementet var godt besøgt, og ventelisten til at blive 

medlem i foreningen voksede i rasende fart. Heldigvis fik vi efterfølgende mulighed for at oprette et 

ekstra hold, så mange af de interesserede også kunne få lejlighed til at gå til træning.  

 

Nogle af medlemmerne var senere på året initiativtagere til en jubilæumsfest for foreningens 

medlemmer. En fest der både bød på hundeaktiviteter om eftermiddagen og på grill og hygge om 

aftenen. Dejligt at se, at både gamle og nye medlemmer bakkede op og hyggede sig. 

  

Investeringernes år 

Også i 2012 havde vi medlemsfremgang, hvor vi gik fra ca. 120 aktive medlemmer i 2011 til ca. 140 

aktive medlemmer i 2012. Og, vi har stadig venteliste. Det er klart, at medlemsfremgangen stiller 

store krav til vores faciliteter, og det har i 2012 haft bestyrelsens særlige fokus: At sikre, at vi 

fremadrettet kan håndtere flere medlemmer og stadig tilbyde de gode faciliteter, som vi kender. 

 

2012 har således været investeringernes år. Vi har altid haft den holdning i bestyrelsen, at vi ikke 

skulle spare medlemmernes penge op, da medlemskontingentet – i hvert fald over en periode – skal 

komme medlemmerne til gavn. Selvfølgelig kan der være større ting, som vi sparer sammen til, og vi 

vil også gerne have lidt på kistebunden til det uforudsete, men ellers har vi set det som vores opgave 

at bruge pengene, så det skaber merværdi for medlemmerne. 

 

I 2012 blev der således investeret i en ny græsklipper – længe ventet og til stor fornøjelse for de 

medlemmer, der ugentligt lægger timer i at slå græsset på banearealerne til glæde og gavn for alle os 

andre.  

 

Vi havde også i budgettet for 2012 afsat penge til at etablere lys på den del af banearealet, som går 

under navnet ”hestefolden”. Banearealet blev taget i brug i 2011, og allerede her i 2012 lykkedes det 

os at få etableret lys på arealerne. Det betyder også, at vi nu for alvor kan have flere hold på samme 

tid, og dermed også i højere grad tilgodese trænernes ønske om at være træner samme aften, som 

de selv træner med egen hund – også i vinterhalvåret. Allan byggede ved samme lejlighed et skur til 

forhindringer på arealet – et skur, som er en gave fra Allan til foreningen – en gave som vi sætter stor 

pris på – og jeg er sikker på, at vores medlemmer også sætter pris på, at de ikke behøver at bære alle 

forhindringerne frem og tilbage til det ”gamle” redskabsskur.  

 

I 2012 var der også afsat penge til indkøb af nye forhindringer. Mere areal betyder også muligheden 

for at afvikle flere agilityhold på samme tid, hvis der er tilstrækkelige med forhindringer. Der blev 

investeret i letvægts balance og a-bræt samt 10 nye farverige spring. Vi ville gerne have haft en 

letvægts vippe også, men det kunne budgettet ikke bære. Heldet var dog i allerhøjeste grad med os, 



da Tuborgfondet sidst på året imødekom vores ansøgning om finansiering af en letvægtsvippe, så 

samlingen af feltforhindringer nu er komplet. Der skal i den forbindelse lyde en stor tak til 

Tuborgfondet for dette bidrag. 

 

Vi har stadig mange ønsker til forhindringer og faciliteter, som kunne forbedres, men nu er tiden 

kommet til nogle år med mådehold og opsparing. Og det gør jo ikke noget, for vi har i virkeligheden 

fået nogle helt fantastiske forhold til hundetræning. 

 

Trænerne  

Trænerne er de vigtigste frivillige, vi har i foreningen. Uden trænerne var der ikke noget træning at 

tilbyde medlemmerne, og dermed ingen forening. Vi har jo altid sat uddannelse af vores trænere 

meget højt, og budgettet til uddannelse af trænere, er en af de rigtig store poster på budgettet – og 

sådan skal det blive ved med at være. Vi har også altid vægtet højt, at trænerne skal være 

ambassadører for den klubånd, vi gerne vil have og den/de træningsmetoder, vi gerne som forening 

vil stå for. Det stiller store krav til trænerne i en tid, hvor vi i høj grad har skiftet træningsmetoder på 

alle vores hold. 

 

Det er også en stor udfordring i uddannelsesmæssig sammenhæng, da vores træningsmetoder endnu 

ikke er fuldt implementeret på de uddannelser, vi traditionelt tilbyder vores trænere. I 2012 

gennemførte vi derfor de første moduler af vores egen interne træneruddannelse. Vi havde jo med 

stor succes gjort en særlig indsats i 2011 for at få flere i gang som trænerføl, og derfor var det vigtigt 

for os, at vi allerede i 2012 kunne tilbyde dem relevant uddannelse. Den satsning fortsætter vi i 2013. 

 

Langt de fleste af de trænerføl, der startede i 2011 og 2012 holder heldigvis ved og flere har allerede 

deres egne hold eller er godt på vej til det. Nu er det ikke nødvendigvis et mål at alle står med egne 

hold – det giver mindst lige så stor værdi, at kunne være to trænere på et hold. 

 

Stævnedeltagelse 

Traditionen tro skal vi også se tilbage på årets stævnedeltagelse og opnåede resultater for foreningen 

medlemmer. Vi har i foreningen særligt tre konkurrencer, som vi deltager i med et stort antal 

medlemmer. Den ene er DAF Cup’en, der afvikles forår og efterår. Den anden er DGI-turneringen, der 

afvikles over tre afdelinger. Og sidst, men måske allervigtigst, vores egne klubmesterskaber. 

 

DAF Cup’erne blev i år afviklet på hjemmebane i Silkeborg i foråret og på udebane i Støvring i 

efteråret. Første afdeling blev vundet i fin stil, men i Støvring måtte vi se os slået af Aalborg. Selvom 

det kan lyde som en halv-dårlig undskyldning, så er det faktisk rigtig dejligt, at vandrepokalen nu 

begynder ”at vandre” igen mellem de deltagende foreninger. Det vigtigste for os som forening er, at 

vi fortsat ser at vores medlemmer møder talstærkt op – også på udebane. 

  

I 2012 løb DcH Herning med sejren i DGI Turneringen i Agility. Det lader til, at vi skal skiftes til at vinde 

hvert andet år – hvilket jo betyder, at vi kan se frem til at genvinde pokalen her i 2013. Rally-

udøverne måtte igen i 2012 ”redde æren” for os, da de på ny hjembragte rally-vandrepokalen. Flot 

deltagelse både i agility og rally – DGI Turneringen er for alvor blevet et sted, hvor alle uanset niveau 

deltager og hygger sig i venskabelig konkurrence. 



 

Klubmesterskaberne er også fortsat et stort tilløbsstykke, hvilket vi i bestyrelsen også altid gerne har 

villet, da vi gerne ser klubmesterskaberne som en lejlighed til at se hinanden på tværs af holdene, 

hygge sig med hinanden og familien – ja og så selvfølgelig at konkurrere. Der deltager ca. 80 hunde 

ved hvert klubmesterskab. Det må vi sige er meget tilfredsstillende. 

 

Derudover har der været mange andre stævner, som vores medlemmer har deltaget i i årets løb. 

Blandt andet et Landstræf i Brørup. Og, for første gang i mange år havde vi også medlemmer, der 

deltog i DM. Rigtig flot. 

 

Vi kan dermed sætte et punktum for endnu et år med stor stævnedeltagelse og rigtig mange gode 

foreningsresultater og individuelle resultater. Følgende medlemmer har i 2012 opnået at rykke fra en 

klasse til en anden i stævnemæssig sammenhæng på grund af deres gode resultater: 

 

Agility 

Begynder � Let øvet  

Betty / Dorit Johansen 

My / Peter Plett 

Ib / Annette Jørgensen 

Sille / Birgitte Konge 

Mitzi / Susanne Thuesen 

Sputnik / Torben Nielsen 

I alt 6 hunde og førere 

 

Let øvet � Øvet 

Baloo / Maiken Dreier 

Zavannah / Charlotte Lyrskov 

Ozzy / Maiken Dreier 

Pepsi / Kaj Pedersen 

Molly / Lonni Grill Hansen 

I alt 5 hunde og førere 

 

3 fejlfrie som øvet 

Nuka / Lone Bech Nielsen 

Nemesis / Daniel Eichler 

Baloo / Maiken Dreier 

Sofus / Martha Quistgaard 

I alt 4 hunde og førere 

 

Rally 

Begynder � Øvet 

Ella / Helle Nøjgaard 

Ziga / Mette Thumand 

I alt 2 hunde og førere 



 

Øvet � Ekspert 

Silver / Merete Olesen 

Ella / Helle Nøjgaard 

I alt 2 hunde og førere 

 

I alt 15 agilityhunde og 4 rallyhunde er rykket en klasse op i 2012. 

 

Tillykke med de flotte præstationer. 

 

Andre aktiviteter i 2012 

Vi har haft mange andre aktiviteter i 2012. Igen i 2012 havde vi vores meget traditionsrige løvsprings- 

og løvfaldsture, vi havde massagekursus, førstehjælpskursus, hundesvømning, 

konkurrenceafpudsning, slalomkurser. Og udover vores egen træneruddannelse var der også tilbud 

om et felttræningskursus og rallykursus for vores trænere. Endelig er der blevet afholdt arbejdsdage, 

hvor rigtig mange har givet en hånd med til vedligeholdelse af arealer, forhindringer og Hundehus – 

tak for det. Mange aktiviteter kræver også mange frivillige kræfter, og lige nu mangler vi især hjælp til 

sponsorudvalget og bladudvalget, så interesserede er meget velkomne. 

 

Aktiviteter i 2013 

Vi er jo allerede kommet godt fra land med et foredrag med Irene Jarnved, hvor 100 hunde-

interesserede mennesker var mødt frem for at høre om hundesprog, indlæringsprincipper og 

motivation. Den helt store begivenhed i 2013 bliver dog Landsstævnet i Esbjerg, hvor også agility og 

rally er en af de idrætsgrene, der er repræsenteret og hvor deltagere fra hele landet mødes om idræt 

og socialt samvær. Der er allerede mange fra foreningen, der har tilmeldt sig, og der er plads til flere. 

 

Tak til alle, der har givet en hjælpende hånd i årets løb 

Til slut skal lyde en tak til de mange, der i årets løb har givet en hånd til foreningens bedste. Det er 

bidragydere på mange fronter, både som hjælpere til stævner og træningen, trænere, arrangører, 

græsklippere, rengøring af hundehus, forhindringsvedligeholdelse, bladskrivere. Uden denne 

udbredte hjælperkultur havde vi ingen forening.   

 

Vi – i bestyrelsen – ser frem til endnu et aktivt år i DAF Silkeborg. 

 

Bestyrelsen  

 

 


