
 

Referat af bestyrelsesmøde  
d. 25. august 2021    
Tilstede: Dorthe, Bettina, Poul Erik, Lars og Mille.             
 

  

1. Godkendelse af dagsorden:  
Efter opdatering blev dagsordenen godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde:  
Da referatet bliver godkendt, inden det lægges på klubmodul, slettes punktet 
fremadrettet. 
 

3. Nyt fra kassereren:  
Der er pt 152 medlemmer.  
Poul Erik kontakter Jesper fra Klub Modul, for at få slettet Mobile Pay som mulig 
betalingsmetode i Klub Modul, da vi ikke må bruge det til at betale kontingenter. 
 

4. Nyt fra instruktørudvalget:  
På sidste møde var der usikkerhed over, hvilken skov og sporareal klubben 
fremadrette vil få.  
Der blev besluttet indhold til medlemsaftenen. 
 
Bestyrelsen mangler dagsordner og referater fra udvalgets møder, og beder om 
at få det fra nu af.  
 

5. Info fra Kreds og Lands:  
Kreds:  
01.01-2022 oprettes en sporlæggercentral i kredsen. Det er frivilligt om man vil 
tilmelde sig som sporlægger. 
Kredsbestyrelsen har indkaldt til møde for konkurrenceledere og sporlæggere i 
kredsen, for at informere om sporlæggercentralen. Jan deltager som 
konkurrenceleder. 
 
Der ønskes input angående indhold til medlems- og VIP-aften.  
Der har været kursus i eftersøgningstjenesten, og 11 hunde blev godkendt, så nu 
er der i alt 13 hunde i kredsen.  
 
Der søges deltagere til Brush up modul 5.9 på lydighedsoverbygningen.  
Det er et nyt modul, hvor en dommer fortæller om konkurrencereglerne. 
Dato ikke fastsat endnu.  
 
Der mangler dommere, så sig endelig til, hvis der er nogle der er interesserede.  
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Lands: 
Fra og med d. 22/8 er der rullende årskontingent i DcH. Vi går i gang med at finde 
ud af hvordan det kommer til at fungere og hvordan vi ønsker at bruge det i 
klubben. 
 
Hoopers er kommet ind under Agilityudvalget som ny gren.  
 
Der kommer et nyt weekend-kursus for bestyrelsesmedlemmer d. 13&14/11, der 
må komme 2 fra hver lokalforening. 

 
6. Nyanskaffelser:  

Agility har spurgt om et nyt “flyv” og en 3 m. tunnel.  
Rally har spurgt om 20 skilte holdere.  
Lydighed har spurgt om penge til skjul.  
Hvalpe spørger om flytbar belysning til vintertræning.  
Alt godkendt. 
 
Derudover har Agility har fået ja til hallen i Kværndrup. 
Rally spørges om de vil med derud, eller om de vil i ridehallen. 

 
7. Coronarestriktioner:  

Ophæves og slettes på hjemmesiden.  
 
8. Landsmødet:  

Det blev vedtaget, at der kommer rullende årskontingent.  
Der er kommet en vedtægtsændring ang. formuefordeling ved ophør af 
landsforeningen. Formuen vil blive fordelt til lokalforeningerne efter 
medlemsantal.  
Anette Lunau er genvalgt som landsformand.  
Heidi Krarup Johansen er ny formand for landsrallyudvalget 
Gitte P. Bendixen er ny formand for landsuddannelsesudvalget.  

 

9. Valg til generalforsamlingen:  
Vi mangler stadigvæk en kassere.  
Bettina genopstiller.  
Mille ønsker ikke at genopstille. 
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Så hvis der er nogen der kunne tænke sig at komme ind i bestyrelsen, må man 

meget gerne kontakte formanden. 

 

10.  Arbejdsdag:  
Udsættes til foråret. 

 

11. Grøn Pulje: 
Bettina er i kontakt med kontaktperson fra kommunen, som vender tilbage om 
hvornår der kan ansøges og af hvem. 

 

12. Hjælp til køkkenet:  
Bettina går rundt på alle hold, og prøver hverve hjælp. 

 

13. Lokalkonkurrencen:  
Der må laves en minimumsgrænse for deltagende konkurrencehunde, for at vi 
kan afholde, da der er meget arbejde i det.  

 

14. Reception for jubilarer:  
Vi holder receptionen i forbindelse med lokalkonkurrencen. 
Bettina kontakter pølsevognen fra sommerfesten. 

 

15. Kontrakt med Hvidkilde:  
Det er kun instruktører der kan tage i skoven med hold, da det er NØDVENDIGT,  
at de af greven udstukne retningslinjer følges, da vi ellers kan miste vores 
skovret. 
Greven har lavet kort til instruktørerne, som de skal have med i skoven, når de 
træner deres hold, sammen med deres medlemskort til klubben. 

 

16. Privat tøjvalg i klubben:  
Privat salg i klubben er i henhold til beslutningsmappen ikke tilladt. 
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17. Evt.: Tøj:  
DogCoach er ny samarbejdspartner i DcH.  
Instruktører i DcH kan en gang pr. sæson (i DogCoach), købe tøj med en rabat på 
40 %. 
Medlemmer af DcH kan i 2021 købe tøj med en rabat på 10 %. 
5 % af salget fra DcH går tilbage til adfærdskonsulenterne.   
 
Skraldespanden:  
Den er overfyldt, og hvis låget ikke kan lukkes, tages den ikke med.  
Måske der er nogle udenfor klubben, der bruger den, så det stopper 
forhåbentlig, når bommen kommer op. 

 


