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Odsherred Civile Hundeførerforening 

 

Formandens beretning for foreningsåret 2015 
 

 
Her i 2016 er det 20. gang der afholdes generalforsamling på en træningsdag, et tiltag der gennem de 20 
år- er taget rigtigt godt imod. 
Der er sikkert nogle stykker der kan huske de ”gode gamle dage” hvor vi holdt vores generelforsamling 
på skolerne rundt omkring i Odsherred, her var vi virkelige heldige hvis der dukkede mere end 10-15. 
personer op, heraf talte bestyrelsen de 7 mand.  
 
Medlemstallet i 2015 blev 80 medlemmer mod 86 i 2014, en tilbagegang på 6 medlemmer eller 7%, 
siden 2010 vi gået 90 medlemmer tilbage, det er over halvdelen af medlemmerne vi er reduceret med.   
 
Tendensen ses desværre ikke kun hos os men også størsteparten af vores kollegaer her i kredsen og ikke 
mindst på landsplan hvor 2015 endte med 12.782 mod 13.342 i 2014 en tilbagegang på 563 medlemmer 
eller i procent 4,2. 
 
Kreds 6 endte med 2.588 mod 2,726 i 2014 en nedgang på 138 medlemmer svarende til 5,1 % mindre 

        
Medlemsnedgangen afspejler sig selvfølgelig også i regnskabet, og under mormale forhold havde vi nået 
smertegrænsen og måtte tære på vores opsparede resurser og efterfælgende give kontingentet et godt 
nyk op af. 
 
Men så galt er det ikke gået, vi har nemlig en masse frivillige såvel medlemmer såsom venner og 
bekendte og sågar nogle der slet ikke har tilknytning til vores forening der giver foreningen en 
hjælpende hånd.  
 
De omkring 45 personer heraf cirka halvdelen med hund udførte igen i 2015 en fantastisk indsats ifm. 
Vig Festivalen hvor foreningen bestred opgaven med at passe på festivalpladsen i nattetimerne og som 
noget nyt Foodlageret døgnet rundt under festivalen, for denne store indsats modtog vi over 47.000 
eller omsat på medlemsantallet i 2015, tæt på 600.- pr. medlem, så en stor tak til Team DcH-tilsyn for 
indsatsen.  
 
Håber de fleste møder op igen her i 2016 hvor vi håber på at samme mængde opgaver som i 2015, så 
meld jer gerne under fanerne og sig meget gerne videre at teamet har ledige pladser da der sikkert er et 
vist frafald. 
 
Sidst Kurt talte op var der indbetalt for 54 medlemmer incl. kursushunde her i 201, på samme tid sidste 
år var tallet 49, i 2014 61, i 2013 var tallet 74, i 2012 havde vi 83 personer og året før 2011 have 100 
betalt på samme tid, så her er det dejligt at konstatere en lille stigning i medlemmer fra årets start, 
modsat de tidligere år hvor vi konstant oplevede et fald hvert år i medlemmer der valgte at betale fra 
årets start. 
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Træning  
 
Vi havde i 2015 opstart af kursus hold 2 gange, den sidste som familiehundehold, vi valgte ligesom de 
foregående år pga. trænermangel ikke at annoncere i avisen med valgte at bruge hjemmeside og som 
noget nyt vores gruppe på Facebook hvor opslaget blev flittigt delt, da vi ved hver opstart kun havde 
mulighed for at opstarte et hold.  
 
Det faktum at vi stadig mangler kapacitet til flere kursushold får selvfølgelig indflydelse på vores 
medlemstal i årene fremover. 
 
Vores lydighedshold har været aktive igennem hele året, i C-klassen har der været deltagere og trænere 
til 3-4 hold. 
 
Agility har vi stadig på mosen, en lille samlet folk har i hele 2015 mødet for at træne hundene og hygge 
sig med hinanden, der er plads til flere så tag en snak med Allis eller Jeanette hvis i vil prøve denne 
sportsgren. 
 
Lige nu ligger agilitytræningen stille på grund af frost der især volder store problemer pga, de mange 
muldvarpeskud der i bundfrosne og ikke lige sådan lader sig jævne. 
 
Trænermanglen vil jeg ikke komme så meget ind på, håbet er stadig at der melder sig nogle flere under 
fanen, vi har plads til flere aspiranter, hjælpetrænere og selvfølgelig også uddannede trænere. 
Det positive i vores situation er at her i 2016 blev Karina vendt tilbage som træner og giver en hånd med 
på familiehundeholdet sammen med Dennis, som i 2015 tog den nye  
Overbygning ”Familiehunden”, som vi fremover tilbyder alle vores ”kursushunde” bliver afviklet her i 
foråret, et stort velkommen tilbage til Karina.  
 
  

Konkurrencer  
 
I 2015 var vi vært ved agilitykonkurrence den 31. maj som blev afholdt på boldbanerne i Nr. Asmindrup 
da vores eget areal ikke er jævnt nok til afvikle en konkurrence på.  
 
En stor tak til de der gave en hånd med ved afvikling af konkurrencen, uden jer havde det ikke fået 
gennemført dagen som var vellykket men et rimmeligt antal deltagende hunde. 
 

Bestyrelsen  
  
Har udover den faste møderække også været aktive med diverse opgaver på mosen hvor der til 
stadighed er noget der skal bringes i orden.  
 
2015 har været et år med økonomisk nedgang pga. fald i medlemstallet som pga. af Vig Festivalen og 
andre tilskud ikke har fået den store indflydelse på bestyrelsens arbejde, jeg tidligere i beretningen så 
småt har været inde på og som vores kasserer om lidt vil berette mere om. 
 
Afmatning i medlemstallet og dermed foreningens aktiviteter har bestyrelsen selvfølgelig haft på 
dagsordenen på flere møder bl.a. for at se om der er noget foreningen kan gøre for at vende 
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udviklingen, en ting er at vi medlemsmæssigt bliver mindre, bestyrelsen og sikkert ingen andre ønsker at 
vi kommer så langt ud at vi ikke kan udføre vores ”kerneydelse”at tilbyde træning til vores medlemmer.  
Et af bestyrelses medlemmer Kitt Boye har valgt at stoppe og bruge energien på andre områder, en stort 
tak for indsatsen til Kitt, vi håber at kunne trække på dig og din mand Steen fremover når vi har brug for 
en ekstra hånd.   
 

Klubhus og arealer  
 
I 2015 har vi afholdt et par arbejdsaftener sideløbende med en traditionel arbejdsdag, det viser sig at 
det kan være svært at samle deltager til en dag i weekenden, aftenerne gav indsatsmæssigt et rigtigt 
godt resultat så denne model vil vi prøve at videreføre, de hænder der mødte op fik vi ryddet grundigt 
op i og omkring klubhuset. 
Vi fik gjort hegnet omkring agilitybanen færdigt, det er blevet rigtigt godt med et hegn 0 som er noget 
højere end det gamle stakit. 
 
Som sagt vil i store træk bruge modellen med arbejdsaftener måske der vil blive brug for at finde nogle 
dage, weekend som hverdage alt efter hvad der skal fikses. Vi har aftalt at bruge kalenderværktøjet 
Doddle,  
så i kan byde ind på de ting i kan give en hånd med så tag godt imod ”Dodlen” når den lander i jeres 
mailboks, det er guld værd for bestyrelsen at vide hvem der møder op idet det så er meget nemmere at 
planlægge hvad der kan gennemføres af opgaver. 
 
Græsset har groet lystigt, så der har været god brug for den traktor vi købte i 2013, det har vist sig at 
være den rette investering sammen med flytning af agilityredskaberne til den lille container har det 
bevirket at vi nu kan åbne traktorcontainerne og begynde at klippe græs på 5 minutter, før tog det halve 
timer at rigge til og rigge af, hvis det da lykkedes at få liv i traktoren.  
 
Ordningen med at klippe agilityarealet med en lille klipper har i 2015 givet nogle udfordringer til Inger 
som har taget den tjans, sikkert pga. den hastighed græsset groede i hvilket vi alle med græsplæner 
sikket fik at føle. 
 
En stor tak til de to som for det meste erfaste chauffører på klipperne, Bjarne på traktoren og Inger med 
den lille plæneklipper 
 
På fællesmødet i 2013 kom der forslag om at tage en snak med de enkelte hold, hvis der dukker opgaver 
op som der f.eks. kan løses ifm. træningsdagene, f.eks tømning af skraldestativer, fjerne ukrudt omkring 
klubhuset og lignede projekter der kan udføres på en time eller to, det forslag har vi ikke været gode nok 
til at få sat effektivt i søen, så her i 2016 vil vi bestræbe os på at få ordningen godt op og køre. 
 
Af større opgaver her i 2016 kan jeg lige nævne at vi skal   

- jævnet muldvarpeskud 

- ny aflukning med vindue ved toilettrappen 

- aflukning/tætning af terrasse i top og bund 

- beskåret det sidste på de naturlige hegn så traktoren ikke bliver beskadiget 

- have lavet eftersyn på vores plæneklippere  

- have lavet tromlen færdig, muldvarperne hygger sig i den løse jord. 

- færdiggøre eftersynet af skjul på arealerne, flere trænger til en kærlig hånd, evt.  
       flytte et par af dem så flere C-hold for at skjule at rundere til 
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- tiden til at containere og  klubhus trænger til en klat maling nærmer sig også 
 
Skulle der være nogle der er friske på at give en hånd med en aften eller dag så giv os et praj, de 
behøver jo ikke lige at være en af de faste arbejdsdage/aftenen hvis andre tidspunkter passer bedre. 
 
Herfra en stor tak til alle som gav en hånd med i løbet af året og til de der har været sponsorer på den 
ene eller anden måde i denne forbindelse.  
 

Lidt uden for vores egen forening - Kredsen  
 
I kredsbestyrelsen, hvor jeg sidder som formand for Konkurrenceudvalget er året gået sin vante gang 
med de obligatoriske møder, desværre har jeg måttet melde fra til nogle af dem hvilket ikke har været 
tilfredsstillende og derfor har medvirket til at jeg efter 25 år med kredsbestyrelsesarbejde har meddelt 
at en anden meget gerne må tage over.  
 
Et af punkterne på dagsordenen i 2015 har været DM 2016 hvor kreds 6 står for tur til at afholde 
mesterskabet, det bliver Fakse og Næstved der afholder Danmarksmesterskabet i fælleskab, så i det 
sidste års tid har der været fuldt tryk på planlægningen, og man er nået rigtigt langt, centrum for 
mesterskabet bliver Næstved, så her bliver en mulighed for at se DcH hundearbejde på højeste plan. 
 
Referater m.m. fra kredsbestyrelsen og de andre udvalg kan sammen med masser af andet aktuelt læses 
på kredsens hjemmeside www.dch-kreds6.dk ,der er mulighed for at tilmelde sig et nyhedsbrev som 
udsendes, når der er nyt på siden, tilmelding til nyhedsbrevet kan varmt anbefales.  
 

Lidt uden for vores egen forening - Landsforeningen  
 
I foråret 2015 tog landsforening fat på at revidere det vi kalder årbogen hvor man finder alle 
retningslinjer for såvel hovedbestyrelse, udvalg, kredse og lokalforeninger, arbejdet skulle ende ud i en 
ny håndbog, det hele startede med at HN og udvalg brugte det meste af en weekend sammen med en 
advokat på at få rammerne på plads. 
 
Efterfølgende har alle udvalg herunder konsulentudvalget, hvor jeg er økonomiansvarlig, måtte mødes 
en hel dag, for at gennemgå deres del af årbogen som så skulle færdigudarbejdes af advokaten, men på 
grund af den skrantende økonomi hvor der har været stor fokus på udgifterne til de enkelte udvalg er 
det endelige arbejde sat lidt i stå, udvalgene har nu fået til opgave at beskrive hvorfor udvalget er der, 
hvad DcH for ud af det og nogle andre kildne spørgsmål.  
 
Svarene skal så drøftes på udvalgsplan med advokaten på et 3 timers møde, hvad der så skal ske 
derefter vil tiden vise. 
 
Som nævnt lider DcH under medlemsnedgangen og det har fået landskasseren til at analysere indtægter 
og udgifter ekstra grundigt, og kommet frem til at der vil være et underskud i 2016 på 518 tus og i 2017 
på 608 tus efter en kraftig barbering af udvalgenes budgetter, uden denne barbering ville underskuddet 
være 518 tus højere i 2016 og 491tus i 2017. 
 
Dette arbejde er udmøntet i at HB har fremsat nogle forslag med flere senarier til det kommende 
landsmøde.  
Forslagene strækker sig fra en kontigentforhøjelse fra 2017 på 140 kr. og evt. yderligere 40 mere hvis 
udvalgenes ønsker skulle indfries  
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til et forslag om at nedlægge initiativfonden og overføre deres midler til den slunkne kasse, dette vil 
kunne reducere en kontingentstigning til 70.- kr. 
 
Det sidste forslag går ud på at nedlægge skal pengene findes gennem øjeblikkelig nedlæggelse af 
eksempelvis brugshundeudvalget, nordisk udvalg,ungdomsudvalget og den dertil hørende ungdomslejr, 
samt eftersøgningsudvalget, derud over vil det kræve en del yderligere besparelse i de sidste udvalg, 
f.eks. ingen kørselsgodtgørelse til eliteturneringens deltagere, udskydelse af udd. Af nye 
hundeadfærdskonsulenter samt sætte stop for de kredsmæssige møder for HAK, til sidst skal der ses på 
udd. udvalgets udgifter. 
 
En ting er sikker, årets landsmøde i marts kan meget nemt blive noget af en gyser og en meget lang da, 
jeg er sikkert på at der bliver run på talerstolen og helt sikkert et hav af andre forslag der skal behandles, 
man kan jo altid stille ændringsforslag til et allerede stillet forslag og det er der nogle lokalforeninger der 
gør flittig brug af, sommetider er det endt i noget fnidder omkring formuleringer, så vi må håbe at der er 
fundet en dirigent med hår på brystet til at lede slagets gang. 
 

2016 det nye forenings år  
 
Vi bruger lige et par minutter på at se lidt fremad.  
 
Træningen på mosen startede den 17. januar i hård frost, dejligt at se så mange var mødt op især var det 
rart at se vores nye familiehundehold blev fuldtalligt fra første dag, der er endda oprettet en form for 
venteliste. 
Agility ligger som tidligere nævnt stiller pga. af frost og de mange underjordiske entreprenører der har 
arbejdet hårdt i december og efterladt et mindre månelandskab. 
 
I løbet af sæsonen vil der komme forskellige arrangementer f.eks. fiduskonkurrence, juleafslutning og 
ikke at glemme JULEMÆRKE-MARCHEN, jeg kan kun opfordre jer til at deltage i de forskellige tiltag, 
hundetræning på mosen er ikke kun det at trække rundt med hunden, men også en masse andre gode 
tiltag hvor der er masser af hyggelige stunder...  
I år fylder foreningen 45 år så mon ikke aktivitetsudvalget pusler på et eller andet der kan festliggøre 
jubliæret. 
 
Arealer og klubhus skal også passes, her vil der løbende komme opfordringer/opslag/Doodles om at give 
en hånd med, håber at vi i fællesskab kan skabe nogle gode rammer for vores foreningsarbejde. 
 
Som jeg tidligere har nævnt ifm. mine beretninger skal i alle huske at i som medlemmer af Odsherreds 
civile Hundeførerforening, er medejer af alle faciliteter, som kan benyttes døgnet rundt, dog efter 
bestyrelsens anvisninger, man er derfor også medejer af de opgaver driften nu måtte kræve, om I så kan 
li det eller ej..  
 
Som medlemmer er det også muligt at leje klubhuset med omkringliggende arealer på yderst rimelige 
betingelser.  
Klubhuset kan være et godt alternativ, f.eks. hvis der skulle være behov for et sted med store ydre 
rammer, praktisk hvis der er mange børn, hunde der ikke kan efterlades derhjemme etc. dog er 
betingelsen for leje at andre stadig kan benytte arealerne, dog med hensynstagen til de der f.eks. holder 
en fest. 
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TAK !!  
 

 
Som omtalt i min beretning, er der nok at se til når en forening skal drives, det er ikke kun træningen der 

kræver en indsats af nogle trænere, der skal også bruges energi på klubhuset, på vores udmærkede arealer, 

på konkurrencer, på arrangementer, på festlige tiltag, i køkkenet, ja sågar bestyrelsesarbejde kræver en 

indsats fra nogle frivillige, så derfor håber jeg at mange melder sig og giver en hånd med når lejlighed 

byder sig, der er nu engang nemmest at klaret tingene når vi er flere om det.  

 

  

 

Jeg vil slutte med, at på egne og foreningens vegne, sige tak til alle der på den ene eller anden måde har 

medvirket til at vores forening på Trundholm Mose stadig er en velfungerende forening med unikke 

faciliteter, også en tak til de forretningsdrivende m.m. der valgte at sponsere os på den ene eller anden 

måde.  

 

 Med disse ord vil jeg slutte min beretning for 2015 og lade dirigenten tage over.  

 

Ole Alex Pedersen  

      Formand  


