
Generalforsamling 2023 
af Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling 
 
Dagsorden  
1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår inviteret dirigent fra DKK)  
2. Valg af referent 
3. Valg af 2 stemmetællere 
4. Forelæggelse af formandens beretning 
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge) 
6. Forelæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent 
7. Behandling af indkomne forslag* 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
På valg er: 
            Kira Meyhoff-Madsen  - modtager genvalg 
            Christina Anna Nielsen - modtager genvalg 
            Søs Savage - modtager ikke genvalg 
            Sheena Banks - modtager genvalg 
            Louise Gregers-Jensen - modtager ikke genvalg 
9. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant 
10. Eventuelt. 
 
*Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest  
4 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside mindst 10 dage før  
generalforsamlingen. 
 

Årets faglige oplæg til glæde for dig og din hund 
 
Efter generalforsamlingen fortsætter vi med fagligt oplæg af specialist i hundeadfærd, hundetræner og foredragsholder 
Karen Frost Knudsen og hyggeligt samvær. 
 
Læs mere om Karen og foredraget på næste side. 
 

I lighed med sidste år vil klubben give frokost - til de af klubbens tilstedeværende medlemmer inkl. familie, som måtte 
ønske det. Bindende tilmelding til frokosten sendes til Kommunikation@stabyhoun.dk senest d. 29. april 2023 med 
oplysning om antal personer (voksne og børn) - og hvis der ønskes vegetar. 

Dato: 
13. maj 2023 

Tid: 
Kl. 10:30 
- der er adgang fra kl. 10:00 

Sted: 
DKK Ringsted 
Foredragssalen Sirius 
Ejlstrupvej 121 
4100 Ringsted 



Karen Frost Knudsen har almindelig hundetræning, hvor håndtering er en fast del af programmet, og underviser også  
på Hund & Trænings uddannelser, hvor frivillig håndtering selvfølgelig er en del af pensum. 
Karen har en årelang erfaring i afholdelse af fordrag, kurser og webinarer, bl.a. via Dansk kennel Klub 
 
Læs mere om Karen og Hund & Trænings træningsprincipper på Hund & Træning (hundogtraening.dk) 
 

Foredrag: Frivillig håndtering  
- tryg og tillidsfuld håndtering 
 
Hjælp til positiv håndtering af din hund 
 
Dansk Stabyhoun Klub er glade for at kunne fortælle, at klubben har inviteret hundetræner og foredragsholder Karen  
Frost Knudsen til at holde oplæg i forlængelse af dette års generalforsamling.  
 
Karen fra Hund & Træning er uddannet agronom fra den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (nu KU-Sund) med 
vægt på adfærd og cellebiologi.  
Hun har beskæftiget sig en del med stress, og hvordan vores – og hundes – hjerner fungerer. Meget lidt kan være så 
stressende for både hund og ejer, som når håndtering er blevet et problem. 

Frivillig håndtering  
Det at kunne børste sin hund, klippe negle på  
den og i det hele taget kunne håndtere den, er  
en færdighed, der ofte forsømmes i træningen.  
Vi forventer, at hunden er ok med, at vi gør ting  
ved og med den, også selvom den ikke ved,  
hvad der skal ske - eller, om det kommer til at  
gøre ondt.  
 
Forestil dig at blive bundet til en tandlægestol  
uden at vide hvad tandlægen har tænkt sig at  
gøre og uden mulighed for at sige stop. Det er  
de færreste mennesker, der bryder sig om den  
tanke - alligevel er det ofte det, vi ender med at  
gøre mod vores hunde.  
 
Fordi vi ikke får lært hunden, hvad der skal ske, 
ender håndteringen ofte med at blive et større 
eller mindre overgreb på hunden. For nogle  
hunde bliver håndteringen et traume, og det kan   
føre til, at hunden begynder at udvise aggres- 
sion overfor ejer, dyrlæge eller hundefrisør.  
Desværre er svaret ofte at sætte hårdt mod hårdt, 
med et øget konfliktniveau til følge 
 

 

Det behøver heldigvis ikke være sådan. Vi kan  
lære vores hund at være tryg, når den skal hånd- 
teres. Overordnet har vi to strategier vi benytter os 
af. Vi kan lære hunden at tolerere at blive hånd- 
teret, og vi kan lære hunden at samarbejde omkring 
håndteringen, dvs. frivillig håndtering. Begge strate- 
gier kan bruges sideløbende, men frivillig håndtering 
giver hunden den største følelse af kontrol.  
 
Kom og hør hvordan du med små greb kan gøre  
håndteringssituationen mere behagelig for din hund. 
Foredraget vil også give dig ideer til, hvordan du kan 
begynde at introducere frivillighed i håndteringen af  
din hund. For hunde med et større håndterings- 
traume er frivillighed ofte den eneste vej tilbage til    
håndtering. Uanset hvor gammel din hund er, kan du 
hjælpe den til at blive mere tryg og afslappet i den  
”skræmmende” situation. 
  
Til foredraget vil vi gennemgå en række positive og  
hundevenlige teknikker til, hvordan du kan hjælpe din 
hund til at blive tryg ved situationer, som den er  
blevet bange for. Naturligvis vil vi også se på strate- 
gier til at sænke hundens stressniveau, så man kan  
få en rolig og veltilpas hund. 
 

https://hundogtraening.dk/

