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Formandens beretning for foreningsåret 2014 
 
Formanden lagde ud med at fortælle at her i 2015 er det 19. gang der afholdes generalforsamling på en træningsdag, og 
konstaterede at det er et tiltag der er faldet i god jord når man ser på antallet af fremmødte, der er sikkert nogle der kan 
huske de såkaldte ”gode gamle dage” hvor der blev holdt generalforsamling på skolerne rundt omkring, her var vi virke-
lige heldige hvis der dukkede mere end 15 personer op, heraf udgjorde bestyrelsen de 7.  
 
Medlemstallet i 2014 blev 86 medlemmer mod 100 i 2013, en tilbagegang på 14 medlemmer, de sidste 2 år er vi gået 47 
medlemmer tilbage i % er det 35 % i forhold til 2012, en god tredjedel mindre.  
 
Medlemsnedgangen afspejler sig selvfølgelig også i regnskabet, vi havde her nået smertegrænsen og måtte tære på vores 
opsparede resurser. 
Men så galt er det ikke gået, fordi vi har en masse frivillige på Vig Festivalen, såvel medlemmer såsom venner og bekendte 
og sågar nogle der slet ikke har tilknytning til vores forening.  
 
De omkring 35 personer heraf cirka halvdelen med hund udførte igen i 2014 en fantastisk indsats ifm. Vig Festivalen hvor 
foreningen bestred opgaven med at passe på festivalpladsen i nattetimerne, hvilket bidrog med det pænt beløb til for-
eningen, så en stor tak til Team DcH-tilsyn for indsatsen, 
 
Håber de møder op igen sammen med en god portion nye her i 2015 hvor vi pga. vores professionelle tilgang til opgaven 
er blevet bedt om at overtage hele overvågningen af foodlageret fra start til slut, så omkring 50 personer er der brug for, 
så meld jer gerne under fanerne og sig meget gerne videre at teamet har ledige pladser. 
 
Sidst kassereren talte op var der indbetalt for 49 medlemmer inkl. kursushunde her i 2015, på samme tid sidste år var 
tallet 61, i 2013 var tallet 74, i 2012 havde vi 83 personer og året før 2011 have 100 betalt på samme tid, så her ses der 
også en tildens til et konstant fald i medlemmer fra årets start. 
 
Tendensen til lave medlemstal landet over er heldigvis ved at stagnere dog stadig en samlet nedgang, i oktober så det ud 
til at der generelt på landsplan var en tilbagegang på 311 medlemmer mod 552 året før, i vores kreds sågar en fremgang 
på 15 medlemmer mod et minus på 169 året før, så vi kan da håbe at 2014 var det sidste år med medlemsnedgang 
 

Træning  
 

Foreningen havde i 2014 opstart af nye kursus hold 3 gange, vi valgte ligesom de foregående år pga. trænermangel ikke at 
annoncere opstarterne, da vi ved hver opstart kun havde mulighed for at opstarte et hold.  
 
Det faktum at vi mangler kapacitet til flere kursushold får indflydelse på vores medlemstal i årene fremover. 
 
Vores lydighedshold har været aktive igennem hele året, i C-klassen var der 3-4 hold. 
 
Agility havde en god for sæson i 2014, på mosen var der god aktivitet på træningsdagene, i vinterhalvåret 13/14 blev træ-
ningen flyttet inden for i ridehallen i Kelstrup, hvor der blev trænet hver onsdag en gang om ugen 
 
Efter sommerferien var det en afmatning i deltager antallet så vintertræningen i ridehallen ville blive for bekostelig, hol-
det blev derfor på mosen og har heldigvis pga. det milde vejr kunnet træne hver uge. 
 
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 i 2014 blev Frederik Foglmann uddannet som lydighedstræner et stort tillykke til ham, 
han kunne ikke være her i dag.  
 
Dennis Skov blev færdig med sin grunduddannelse og tager her i 2015 den nye  
overbygning ”Familiehunden”, som bliver afviklet her i foråret 
  
 



Konkurrencer  
  
I 2014 afholdte vi en C-B kredskonkurrence på mosen, den planlage agility konkurrence måtte aflyses pga. at der ikke 
kunne skaffes dommere.  
 
Her i 2015 ser det bedre ud, vores ansøgte agilitykonkurrence den 31. maj er godkendt og har fået tildelt dommere, så på 
et tidspunkt vi der blive spurgt efter hjælpere og her håber bestyrelsen på at medlemmerne vil give en hånd med 
 
I modsætning til en lydighedskonkurrence foregår det hele det samme sted og alle kan give en hånd med, der er masser 
af små opgaver der ikke kender for kendskab til agility 
 

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.  
 
2014 har været et år med økonomisk nedgang, som jeg tidligere så småt har været inde på og som vores kasserer om lidt 
vil berette mere om, denne nedgang ville have været betydeligt større hvis ikke vi havde opnået tilskud, sponsorering og 
andet som også kræver en indsats i form af arbejde, som man just ikke kan kalde hundetræning. 
 
Afmatning i medlemmer og aktiviteter har bestyrelsen haft på dagsordenen på flere møder for at se om der er noget for-
eningen kan gøre for at vende udviklingen, en ting er at vi medlemsmæssigt bliver mindre, men igen ønsker vel at vi 
kommer så langt ud at vi ikke kan udføre vores ”kerneydelse” at tilbyde træning til vores medlemmer.  
 
Et af bestyrelses medlemmer Lil Sørensen har valgt at stoppe og bruge energien på andre områder, en stor tak for indsat-
sen til Lil, vi har heldigvis fået tilsagn om at kunne trække på dig fremover når vi har brug for en ekstra hånd, hvilket vi i 
bestyrelsen er meget glade for.  
 

Klubhus og arealer  
 

I 2014 har vi afholdt et par arbejdsaftener sideløbende med de traditionelle arbejdsdage hvor 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. 
Der blev gennemført en arbejdsdag hvor udskiftningen af hegnet omkring agilitybanen blev opstartet, nye kraftige pæle 
blev ”plantet” til det kommende hegn, som vil blive noget højere end det gamle stakit. 
 
Græsset har groet lystigt, klipningen som tidligere har været lidt af at problem, nok mest pga. vores materiel der ikke altid 
var brugbart, når der var en chauffør der havde tid, men det fik vi rådet bod på i 2013 og nu går det noget nemmere med 
at få slået arealerne.. 
 
Ordningen med at klippe agilityarealet med en lille klipper fungerer upåklageligt så en stor tak til de to som for det meste 
er faste chauffører på klipperne, Bjarne på traktoren og Inger med ”håndskubberen”, nej ikke sådan en håndskubber der 
er skam fremtræk på plæneklipperen 
 
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 vil vi prøver at føre bedre ud i livet i løbet af 2015. 
 
Af større opgaver her i 2015 kan jeg lige nævne at vi skal   

- have lavet hegn omkring agilitybanen færdigt,  

- beskåret noget mere af hegnene så traktoren ikke bliver beskadiget 

- have lavet eftersyn på plæneklipperne, så de kommer til at slå noget bedre  

- have efterset den lille traktor, motoren er ved at stikke af 

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

- have efterset skjul på arealerne, flere trænger til en kærlig hånd. 
 
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 obliga-
toriske møder.  
Det nye emne i 2014 blev DM 2016 hvor kreds 6 står for tur og derfor forventes at afholde mesterskabet, her meldte 
Fakse og Næstved sig til at afholde Danmarksmesterskabet i fællesskab, så det næste års tid vil der være fuldt tryk på 
planlægningen i de to afdelinger, her er man allerede nået 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 den 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  
 

Det helt store emne på landsmødet 2014 blev punktet om DcH skal overgå til en anden kontingentopkrævning således at 
man betalte for 12 mdr. fortløbende, mod i dag hvor man betaler frem til årsskiftet samme beløb om man starter i januar 
eller i oktober. 
 
Ændringen i opkrævningspraksis ville medføre at alle DcH-foreninger skal have samme regnskabssystem, Winkass, et net 
lille system der ville koste i nærheden af 600 tus. om året, plus hver forening skulle betale et gebyr for at bruge systemet, 
og noget mere hvis man ønsker at bruge PBS og andre smarte løsninger. 
 
De 600 tus. pr. år skulle betales over kontingentet til landsforeningen og ville betyde en stigning fra 40 til 50 kr. pr. med-
lem, et voldsomt højt beløb for denne ydelse, som også skabte stor debat på landsmødet 2014 i marts, udfaldet blev efter 
en masse snak at forslaget blev forkastet.  
Dette betød så at Hovedbestyrelsen måtte sætte nogle af de planlagte EDB ændring i kraft uden at få det store forkro-
mende system. bl.a. få lavet en ny medlemsdatabase, en database som især vores kasserer har stiftet bekendtskab med, 
selv om den blev ny, blev den ikke mere betjeningsvenlig.  
   
2015 det nye foreningsår  
 

Vi bruger lige et par minutter på at se lidt fremad.  
 
Holdene er efter juleferien kom godt i gang i søndags, agilityholdet har også fået gang i deres træning på mosen. 
Ligeledes er årets første kursushold startet med god tilslutning. 
 
I løbet af sæsonen vil der komme forskellige arrangementer f.eks. fiduskonkurrence som, måske præsenteres med andre 
indslag i år, en landsdækkende agilitykonkurrence, juleafslutning og ikke at glemme Julemærkemarchen, jeg kan kun op-
fordre 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...  
 
Arealer og klubhus skal også passes, her vil der løbende komme opfordringer/opslag 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 Hundefører-
forening, 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, klub-
huset kan være yderst anvendelig hvis der skulle være behov for et sted med store ydre rammer, f.eks. hvis der er mange 
børn, dog er betingelsen er andre stadig kan kigge forbi og benytte arealerne, selvfølgelig med hensynstagen til de der har 
lejet sig ind. Kontakt Hanne i køkkenet hvis det har din interesse. 
 

TAK!  
 

http://www.dch-kreds6.dk/


Som omtalt i min beretning, er der nok at se til når en forening skal drives, det er ikke kun træningen der kræver en ind-
sats 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 alle der på den ene eller anden måde har medvirket til at vo-
res forening på Trundholm Mose stadig er en velfungerende forening med unikke faciliteter, også en tak til de forretnings-
drivende m.m. der valgte at sponsere os på den ene eller anden måde, tak til lodsejerne der velvilligt låner os jord til træ-
ning/konkurrence.  
  
Med disse ord vil jeg slutte min beretning for 2014 og lade dirigenten tage over.  
 
Ole Alex Pedersen  
     Formand 
 
 Formand  


