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RESULTAT KÅRING  

Charlotte og Agnes samt Isa og Frida bestod begge prøvekåringer og kunne 26.oktober 
gennemgå kåringsprøven med bravur. Isa og Frida fik 98,4 point og Charlotte og Agnes 

bestod med 100,5 point.   

 

 
RESULTAT U2 

København havde tilmeldt 3 ekvipager med til U2, - Sune, Charlotte og Isa. Desværre 

blev Isa syg på dagen, og kunne ikke deltage. Sune kom flot igennem med 153,8 point 

og Charlotte havde bedste hund på dagen og løb med 1.pladsen, en halv oprykning og 

165,2 point. 

 

JULEFROKOST 4.december 2021 
Heldigvis tillod situationen, at julefrokost kunne gennemføres lørdag aften. Det blev til 

en meget fin aften med stor deltagelse, god mad og hyggeligt samvær. 

 
 

SÆSONSTART 2022 

Trænerteamet er i øjeblikket ved at sætte rammerne for træning i 2022. Hold øje med 
hjemmeside og FB Aktive hundefører, - der kommer opslag, når tilmelding kan  ske.  

 

 

GENERALFORSAMLING 8. februar 2022 
Tirsdag den 8.februar 2022 kl.19.00 afholdes generalforsamling. Se næste side. 

 

 
BESTYRELSEN EFTERLYSER INTERESSEREDE MEDLEMMER 

Pia Ladewig og Kenneth Poulsen har valgt at træde ud af bestyrelsen og stoppe som 

hvalpetrænere. De har ydet et kæmpe arbejde for klubben, som vi gerne vil give dem 
en stor TAK for. Bestyrelsen arbejder på at få sammensat en ny bestyrelse og vil meget 

gerne høre fra medlemmer, der kunne være interesseret i at være en del af klubbens 

bestyrelse og arbejde aktivt for alles bedste. Skriv til formand@phkbh.dk hvis det lyder 

interessant. 
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INDKALDELSE TIL                                                           
ORDINÆR GENERALFORSAMLING                                      

TIRSDAG DEN 8. februar 2022 kl. 19.00  
 

 

 

 

Dagsorden iflg. vedtægterne.  
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.  

 
2. Formanden aflægger beretning om afdelingens arbejde.  

 

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse (ved 
godkendelse meddeles decharge).  

 

4. Fastsættelse af kontingent (for 2023).  

 
5. Indkomne forslag.  

 

6. Valg.  

a) Valg af formand for 2 år  

b) Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  

b2) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år  

c) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år   

d) Valg af revisor for 2 år 

e) Valg af revisorsuppleant for 1 år. 

 
7. Eventuelt.  

 

Stemmeret på generalforsamlingen har: Personligt fremmødte aktive medlemmer 

af afdelingen, der var registret som medlem på indkaldelsestidspunktet og på 
forlangende kan fremvise dokumentation for betalt kontingent.  

 

TILMELDING SKAL ske til bestyrelse@phkbh.dk senest tirsdag 1.februar 2022. 
Der serveres smørrebrød. 

 

Forslag til punkt 5. der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
formanden i hænde senest tirsdag 11.januar 2022 den kl. 18. – E-mail: 

formand@phkbh.dk.  
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