
 
 

 

 

 
 

Den 22.2.2023 
Til: 
Landsmødedeltagerne 

                                                                                                                                 

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening indkalder hermed til 

 

ORDINÆRT LANDSMØDE 

 

Lørdag den 18. marts 2023 kl. 10.00  

I 

Troldesalen 

Jacob Gades Allé 1 - 6600 Vejen 

 

Adgang til det ordinære landsmøde med stemmeret har 1 repræsentant fra hver lokalforening, samtlige 

medlemmer af hovedbestyrelsen, formændene for de faste landsudvalg, kredsnæstformændene samt 

kredskassererne. 

 

Adgang til landsmødet uden stemmeret har forretningsføreren, regnskabsføreren, kandidater til valgene, 

der ikke har sæde i landsmødet, de interne revisorer, formanden for Ordensudvalget og formanden for 

Initiativfonden. 

  

Adgang til landsmødet uden stemmeret har 1 suppleant for hver lokalforeningsrepræsentant, medlemmer 

af landsforeningens faste udvalg, øvrige kredsbestyrelsesmedlemmer samt gæster indbudt af 

hovedbestyrelsen. 

 

Alle, der har adgang til landsmødet, har taleret. 

 

Ved landsmødet har hver lokalforeningsrepræsentant det antal stemmer, som lokalforeningens størrelse 

berettiger til pr. 31. december 2022. 

  

Alle andre stemmeberettigede har hver 1 stemme. 

 

Der udsendes adgangskort med angivelse af antal stemmer i løbet af næste uge (uge 9) 

 

Der er arrangeret stor fælles frokost med enten stegt flæsk eller buffet, som vil koste kr.169,- pr. person, 

inkl. én øl eller vand.  

Denne omkostning skal dækkes af deltagerne (landsforeningens udvalg, kredsene og lokalforeningerne) 

Sekretariatet fremsender efter landsmødet regning til kredskassererne, der efterfølgende fakturerer 

lokalforeningerne i egen kreds. 

 

Det er selvfølgelig frivilligt om man vil deltage i frokosten. 

 

Tilmelding til frokost skal ske på landsforeningens hjemmeside www.dch-danmark.dk under mappen 

medlemssider og links og linket ”Landsmøde” eller via dette link Madbestilling SENEST den 10. marts 

Indkaldelse til  
Ordinært landsmøde 

lørdag den 18. marts 2023  

http://www.dch-danmark.dk/
https://forms.gle/ogbhBmUCuodVtE7b9


 
 

 

 

2023. 

 

Materialet i denne mail og øvrige bilag vil desuden være at finde på landsforeningens hjemmeside: 

www.dch-danmark.dk under medlemssider og links og landsmøde eller følgende link landsmødebilag 

 

Ændringsforslag, der stilles på dagen, skal videst muligt medbringes på USB Stick, så det kan fremføres 

via PC på lærredet i salen, så alle kan se den præcise tekst. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Danmarks civile Hundeførerforening 

 

Annette Lunau 

Landsformand 

  

 

 

 

 

 

https://dch-danmark.dk/dokumenter--landsmoeder

