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 D cH Brædstrup er en klub for alle, 
også for den, som ”bare” ønsker at 
hygge eller nørde med sin hund. Det 

er en klub, som ligger lige så stor vægt på det 
sociale samvær i klubben, som på selve træ-
ningen. ”Vi mener nemlig, at det er mindst 
lige så vigtigt, at hundeførerne har det godt 
sammen, som at vi har en god træning. Vi øn-
sker en klub, som kan rumme alle”, fortæller 
Hanne Nielsen, som er ny sekretær i klubben. 

Dog var klubben i kreds 3 ikke kendt, som 
stedet for alle. Mange i kredsen troede den var 
lukket ned, da der ikke havde været deltage-
re fra klubben til møderne i flere år. Dette vil 
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mand blev valgt. Normalt ville den forrige for-
mand være blevet på posten, hvis han ville 
dette, men for første gang i flere år blev der 
holdt et valg, hvor Svend Roed (71 år) og Ka-
mila Madsen (23 år) begge stillede op til for-
mandsposten. Der ville normalt ikke møde 
mange op, men i år blev der mødt talstærkt 
op af klubbens medlemmer. De var klar til at 
afgive deres stemme på, hvem den nye for-
mand skulle være. Stemmerne blev afgivet og 
talt op. Det blev Kamila Madsen på kun 23 
år, som af medlemmerne blev valgt til ny for-
mand i DcH Brædstrup.

Ikke kun ung formand, men 
måske den yngste til dato
Ikke nok med at Kamila er den yngste for-
mand i klubbens historie, men hun er måske 
endda den yngste formand i DcH’s historie 
og den yngste formand til dato i kreds 3.  
”Jeg glæder mig meget til at vise, hvad jeg kan 
og kan gøre, ikke bare for vores klub, men 
også hvad jeg kan give fra mig ud til kreds 3. 

Jeg ser nemlig gerne, at vi kunne få flere 
unge ind i de forskellige bestyrelser, og jeg kan 
måske være en start til at vise, at det ikke er 
farligt”, fortæller Kamila, som inden formands-
posten sad tre år som sekretær i DcH’s Bræd-
strups bestyrelse og med sine alligevel 10 år 
på bagen i klubben nu var klar til at få sine 

ideer længere ud i kreds 3. Udover at DcH 
Brædstrup har fået en ung formand, så har de 
også fået en ny ung næstformand, Sara Munch 
Johansen (25 år), som også er klar på at få fle-
re unge mennesker ind i både bestyrelser og 
foreningslivet som helhed. 

Planerne for klubben er endelig 
ved at blive formet
Da flere af klubberne i kreds 3 troede, at DcH 
Brædstrup var gået af landkortet, har de sat 
sig for at få brandet deres klub igen, og få den 
ind i en storhedstid, hvor de igen er kendt. 

”Længe har vi stået i bero, og kun holdt 
hovedet over vandet af frygt for at drukne, 
men med den nye bestyrelse er vi nu klar til 
ikke kun overlevelse, men at få klubben i ud-
vikling. Mange som har kendt til os, har må-
ske gået og troet vi var i gang med afvikling, 
men det er ikke sandt”, fortæller formanden 
Kamila, hvorefter hun kan fortælle, at de i slut 
2023 kan være oppe på en fordobling af træ-
nerkapacitet. Derudover så kan næstforman-
den Sara fortælle, at de også er i gang med at 
revidere nye hold, som forhåbentlig også kan 
starte her i det nye år. De har desuden også 
gang i et større PR-projekt for at brande klub-
ben mere end den hidtil har været. 

Så fremtidsplanerne for klubben er lagt, og 
man ser med stort håb ind i fremtiden og ikke 
den kendte frygt, som hidtil har været.   

 Fremmødte klubmedlemmer

Fra venstre, næstformand Sara 
og formand Kamila

"Er klar på at få flere 
unge mennesker ind i 
både bestyrelser og
foreningslivet som 
helhed"

den nye formand lave om på og igen have 
klubben kendt, ikke kun i Brædstrup og om-
egn, men også ude i kreds 3. 

DcH Brædstrup afholdte generalforsam-
ling d. 29. november 2022, hvor en ny for-

Ny ung formand i 

DcH Brædstrup


