
  

DCH Varde 

Generalforsamling 2019 
Tid: Mandag den 27. januar 2020 kl. 17.30  

Sted:  Klubhuset på Skadehøjvej 2C, Varde 

 
 

Referat: 
 

1. Valg af dirigent 

Niels Møller Christensen blev valgt. Niels erklærede, at generalforsamlingen var 

lovligt varslet. 

 

2. Beretning ved foreningens formand 

Se vedlagte. Formandens beretning blev godkendt. 

 

3. Regnskabsaflæggelse ved foreningens kasserer 

Kasseren gennemgik regnskabet. 

Regnskabet blev godkendt 

 

4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr for 2021 

Bestyrelsens forslag: kr. 1.150,-  

Bestyrelsens forslag på kr. 1.150,- blev godkendt. 

 

5. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

6. Valg af Formand/kasserer 

På valg kasseren Jane Sørensen (modtager genvalg) 

Formand Jakob Vestergaard (er ikke på valg) 

 

Jane Sørensen blev valgt. 

 

7. Valg til bestyrelsen 

På valg Ditte Jacobsen og Kurt Didriksen.  

 

Ulrik Ravn Christensen og Lone Jakobsen blev valgt. 

 

 

8. Valg af suppleant til bestyrelsen 

På valg Susanne Schelle Bak som 1. suppleant  

 

Stine Bertelsen blev valgt som 1. suppleant og Per Letting blev valgt til 2. 

suppleant. 

 

9. Valg til bladudvalget 

På valg Ginna Jepsen   

 

Annemette Friis Ølgod blev valgt.  

 

 

10. Valg til aktivitetsudvalget 

På valg Carola Hansen (modtager genvalg)   

 

Carola Hansen blev valgt. 

 

 



11. Valg til trænerudvalget 

På valg Peter Liljehult (modtager genvalg)        

 

Peter Liljehult blev valgt. 

 

12. Valg til agilityudvalget 

På valg Hans Frandsen  

 

Charlotte Honoré-Andersen blev valgt. 

 

13. Valg til revisor 

På valg Flemming Jensen 

 

Flemming Jensen blev valgt.  

 

14. Valg til revisorsuppleant 

På valg Lone Jacobsen (modtager genvalg)  

 

Ditte Jacobsen blev valgt. 

 

Eventuelt 

 

Fighterpokalen. 

Fighterpokalen går til en person, som har hjulpet med teknikken og brugt mange timer 

på det. En som er træner og gerne hjælper i klubben. Han tager gerne en lang snak med 

folk. Han kommer til træning, selvom han ikke har egen hund med. Det er Ulrik Ravn 

Christensen. 

 

Der er en trænere, som er stoppet i 2019. Niels Jørgensen har været træner i mange år 

og også været i bestyrelsen i en periode. Niels fortsætter som hjælper i klubben. Som 

tak for de mange år som træner fik Niels en gave og blomster. 

 

Der er to bestyrelsesmedlemmer, som har valgt at stoppe. Jakob takkede Kurt og Ditte 

for den tid, de har været i bestyrelsen. 

 

Flemming har haft 40 års jubilæum, og han fik overrakt en guldnål som tak for de 40 år. 

 

 

 

 

 

 


