
Generalforsamling i DcH Næstved, mandag den 21. januar 2019 
 
Formanden bød velkommen til de 23 fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 
 
Generalforsamlingen blev afholdt jf. den fremsendte dagsorden. 
 
Pkt. 1 – Valg af dirigent og stemmetællere 
 
Bestyrelsen foreslog Hans Ole Haupt Hansen som dirigent. Hans Ole takkede for valget 
og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.  
 
Som stemmetællere blev Anette Møller og Tommy Andersen valgt.  
 
Pkt. 2 – Beretning ved formanden 
 
Lene fremførte bestyrelsens beretning.  
 
Vi sluttede året 2018 med 163 medlemmer og var ved generalforsamlingen 127 
medlemmer. 
 
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Pkt. 3 – Regnskab ved kassereren 
 
Alis læste regnskabet op. 
 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Pkt. 4 – Kontingent for 2020 
 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2020. Dette blev vedtaget uden 
bemærkninger. 
 
Pkt. 5 – Indkomne forslag 
 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
Pkt. 6 – valg af kasserer 
 
Alis Hjorthøj var på valg og ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Gitte Enggaard, 
som blev valgt. 
 
Pkt. 7 – valg af bestyrelsesmedlem Marianne Blom Larsen 
 
Inden valget spurgte Lone Hasemann Rydén ind til proceduren med at hun, hvis hun 
ønskede at stille op til bestyrelsen, skulle stille op mod en kandidat ad gangen. Det blev 
diskuteret, om det var den metode der var gældende eller om alle 3 kandidater skulle 
puttes i en  ”pulje”, hvor man så kunne stemme på 2. Dirigenten besluttede, at der skulle 
bruges den første metode.  
 
Marianne Blom Larsen var på valg og blev genvalgt. 
 



Pkt. 8 – Valg af bestyrelsesmedlem Lotte Elming 
 
Lotte Elming modtog genvalg. Lone Hasemann Rydén ønskede at stille op som kandidat til 
bestyrelsen mod Lotte Elming. Der blev derfor afstemning. 
 
Stemmerne fordelte sig således: 
Blanke    2 
Lone   5 
Lotte 16 
 
Lotte Elming blev dermed genvalgt. 
 
Pkt. 9 – Valg af 1. bestyrelsessuppleant Minna Kildegaard 
 
Minna Kildegaard modtog genvalg og blev valgt. 
 
Pkt. 10 – Valg af 2. bestyrelsessuppleant Jan Sønderstgaard 
 
Jan Sønderstgaard modtog genvalg og blev valgt. 
 
Pkt. 11 – Valg af 2 bilagskontrollanter 
 
De nuværende 2 bilagskontrollanter, Ulla Grum og Bent Blom Larsen, blev begge 
genvalgt. 
 
Pkt. 12 – Valg af 2 suppleanter for bilagskontrollanterne 
 
Suppleanter blev Gitte Holmgaard og Torben Sønderstgaard. 
 
Pkt. 13 – Eventuelt 
 
Pia Andersen ønskede at slå fast, at der var ingen regler for hvem, der kunne gå på Pia’s 
hold. Alle er velkomne til at søge ind på holdet, og det vil så blive vurderet, om 
vedkommende hund og fører passer ind på holdet.  
 
Susanne Holten Gregersen  spurgte, om det var ildeset at være medlem af andre 
hundeklubber (f.eks. PH), når man var i DcH. Og det er det selvfølgelig ikke. Alle har lov til 
at være medlem af lige præcis de klubber, som de har lyst til. 
 
Christian Tange spurgte ind til hvordan det gik med belysning på banen. Formanden 
svarede, at det desværre er svært at få lov til for kommunen.  
 
---   ---   ---   --- 
 
Generalforsamlingen sluttede med at dirigenten takkede for god ro og orden.  
 
Efter generalforsamlingen blev der sagt pænt tak til Alis for hendes kæmpe arbejde som 
kasserer i DcH Næstved.  
 
 


