
 
 

 
 
Bestyrelsesmøde torsdag den 14. september 2017 kl. 19.00 
  
Tilstede: Ole, Ulli, Charlotte, Lenette, Bodil, Gisela, Flemming og Annette 
 
Referent: Annette 
  
  
  

1) Godkendelse af sidste referat 
 

- Der er kommet udendørs vandhane. 
- Lenette bliver tilmeldt trænergrunduddannelse. 
- Der er kommet nye vinduer i klubhuset. 
- Der er indkøbt stige. 
- Vi har afholdt intern trænerkursus. 
- Træningsplaner til de forskellige hold er kommet på hjemmesiden. 
- Der er købt nyt gadeskilt og beachflag. 
- Der er opsat papirs holdere til bl.a. træningsplaner i udestuen. 
- De nye bord/bænke stativer er placeret under taget i lydigheds/rally skuret. 
- Vi udsætter plan om spordage. 
 
Referatet er godkendt. 

  
2) Post og eller nyheder fra DcH Danmark og Kreds 4 

 
Der er siden sidste møde blevet valgt en ny formand til hovedbestyrelsen. Det er 
vedtaget at denne ikke skal honoreres.  
 
Næstformanden i DcH’s Hovedbestyrelsen skal frem over vælges på landsmødet. 
 
På landsplan er medlemstallet faldet med 316 medlemmer, en del af dette skyldes af 
DcH Færøerne har trukket sig ud (ca. 100 medlemmer). 
 
Det er nu muligt at tilmelde sig nyhedsmail på www.dch-danmark.dk. 
 
Vi er nu den 4. største klub i kreds 4. 
 
Der hænger et opslag i klubben, hvor vi kan booke en HAK til at holde ”foredrag” 
Omkring flere forskellige hundeemner. 
 
DcH og DKK vil i fremtiden lave flere fælles ting. Bl.a. vil øre/hale kupering blive taget 
op igen. 
 

  
3) Bordet rundt 

 
Charlotte: Har været til møde ang. fordeling af områderne på Kær/Vestermark. Hun er 
kommet med i udvalget og skal til møde d. 26. september. 
 



 
 

Vi har ikke hørt videre ang. klagen over støj på træningspladsen. Der er aftalt, at vi ikke 
afbinder hunde, der står og gør og runderingsøvelser foregår mod vejen eller marken. 
 
 
Der er kommet en invitation til borgermøde i Broager d. 25. september, Charlotte og 
Bodil deltager. 
 
Vi har modtaget fine hvalpepakker til vores hvalpe hold fra  firmaet DS-Solution. 
 
Louise har ønsket at blive HAK , Charlotte har kontaktet Brian Klaris og sent en 
indstilling, som han var meget positiv over for, Charlotte har givet Louise besked på at 
kontakte ham. 
 
Lenette: % 
 
Flemming. % 
 
Annette: Har kontaktet DcH-bladet angående en artikel om Katrine fra rally holdet, de 
vil komme forbi i løbet af oktober måned, for at tale med Katrine og tage nogle billeder 
af hende og Maggi. 
 
Bodil: Lorents vil gerne have noget grus (det ringer Ulli og bestiller) han vi også gerne 
have en trillebør (den køber Bodil) 
 
Gisela: Vi har fået 2000,- fra Petersens tegl til gummistøvler, da beløbet ikke kan 
dække udgifterne, vedtager bestyrelsen, at det giver det resterende beløb og at det så 
bliver julegaven til trænerne i år. 
 
Ole: % 
 
Ulli: Lydigheds holdet ønsker ny inspiration og materialer, så der kan komme flere til og 
der kan holdes på dem som er. 
 
For at hjælpe vores nye hundeførere, der gerne vil ud i konkurrence i klasse C og D, 
holder vi 1 – 2 interne konkurrencer. Charlotte og Gisela påtager sig opgaven med at 
lave en konkurrence, som vil finde sted i november. 

 
Vi skal skriv pressemeddelelser når vi har arrangementer og konkurrencer i klubben, 
samt når vi deltager i f.eks. Kulturnat og ringridning. Charlotte påtager sig opgaven.  
 
Vi skal dele løbesedler ud vi kulturnat og ringridning. 
 
Til kredsen: Er kravene i lydighedskonkurrencerne blevet for hårde eller har forholdene 
været for dårlige ? Det er i år muligt at deltage i DM uden at have fået oprykninger og 
det virker som om, at folk bliver væk fra konkurrencerne når de først er blevet udtaget. 
Der aftales at Charlotte, skal stille undrende spørgsmål på næste kredsmøde. 
 
Hvad gør vi med ringridningsområdet på træningspladsen ? Ulli kontakter Lars 
Andersen og beder om et møde på pladsen.  

 
 
 
 



 
 

 
  

4) Kassereren – regnskab og medlemstal 
 
Vi er pr. 31/8-2017 131 medlemmer i klubben 
 
Aktiver i klubben er d.d på 85.900,- dkr. 
 

  
5)    Kommende opgaver eller arrangementer (herunder også arrangementsudvalget)   
 

- Generalforsamling – på valg er: Ulli, Lenette, Ole og jeg – må gerne tænke over om I 
ønsker genvalg. 
 
Alle ønsker genvalg. 
 

- Juleafslutning  - Vi laver igen i år kort stafetløb med kort, med forskellige øvelser. 
Der vil blive serveret gløgg og æbleskiver. 

 
Skal klubkontingentet stige?  
Bestyrelsen indstiller til at kontingentet stiger med 25,- kr., pga. landsbestyrelsens 
beslutning om at lands kontingentet stiger med 25,- kr.  
 
Charlotte indkalder til general forsamling. 
 
Gisela søger for indkøb af julegaver til trænerne. 
 

 
  

6) Vedrørende træning 
 
Agility ønsker sig et A-bræt på hjul og to nye tunneler. 
Ulli undersøger prisen på A-brættet og bestiller to tunneler inklusiv 4 sæt poser. 
 
Der er nu kun to unghundehold, samt et D- og et C-hold. D-holdet er i stedet for ung 
hunde 3 og C holdet er for dem som vil ud i konkurrence. 
 
A-B holdet skal have i mente, at der skal hentes inspiration ude fra. Evt samlet træning 
med Åbenrå og Tinglev.  
 

 
 

7) Nyt fra websiden 
 
Charlotte har rettet på hjemmesiden, så det nu er nemmer, at finde telefon nummeret 
til Gisela. 
 
Vi opfordrer alle til at melde tilbage, hvis der er noget, som skal med på hjemmesiden. 

  
 
 
 



 
 

8) Eventuelt  
 
Der skal laves et konkurrenceudvalg i klubben med minimum 1 person fra Rally, Agility 
og Lydighed.  
 
Charlotte indkalder til et møde. 
 
Louise får 1000,- kr. til at dække hendes udgifter, i forbindelse med deltagelse i DM. 
 
Lorents og Helge laver nyt gulv i toilettet. 
 
Konkurrence datoer i 2018: 
 

- Lydighed d. 8 april ( Lands konkurrence for A-B-C hunde) 
- Agility: 12 maj ( evt. 5. eller 19. maj) 
- Rally: 16 juni ( evt. 9. juni) plus d. 8. september. 

   
  
   
  
 
Generalforsamlingen 2017 
Torsdag den 23. november kl. 19.00  
  
    

  


