
 
 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 27. august 2020  
kl. 19.00 (hos Flemming) 
  
Til stede: Gisela, Flemming, Ulli, Bodil, Charlotte  
Afbud fra: Ole, Lenette, Annette 
 
Referent: Charlotte  
  
Godkendelse af sidste referat 
 
Der var ikke noget at tilføje til sidste mødereferat. 

 
Post og nyheder fra DcH-Danmark og -Kreds 4 
 
Landsmødet er på grund af Covid-19 flyttet fra den 21. marts til den 30. august.  
Bodil og Charlotte deltager. 
 
IGU kører igen, men da agility-delen er flyttet til 2021, har Klaus vagt at melde fra som 
træneraspirant. 
 
Nosework, hvor Lenette og Charlotte deltager er i gang og datoerne er meldt ud, så det 
bliver afviklet i 2020. 
 
Nyt fra kasserer 
 
Bodil gennemgik kort regnskabet – ser fornuftig ud – sund økonomi. 
 
Vi har pr. d.d. 154 medlemmer.  4 yderligere har henvendt sig, men mangler at betale. 
 
Bordet rundt 
 
Flemming: % 
 
Gisela: % 
 
Ulli: % 
 
Bodil: Trænerne ønsker sig nye vinterjakker. Forslag til jakke fra Dog Coach til en ca. pris 
på ca. 1.600,- kr. incl. rabat. 
 
Bestyrelsen var enige om, at prisen var for dyr. Og modellen heller ikke var den helt 
rigtige. Gisela undersøger andre muligheder og vender tilbage med pris og model. 
 



 
 

Charlotte: har skrevet et udkast til pressemeddeleles i forbindelse med klubbens 25-års 
jubilæum. Og et udkast til indbydelse til medlemmerne. Begge dele bliver godkendt med 
enkelt rettelser. Charlotte sørger for at sende pressemeddelelsen til de lokale aviser og 
netaviser. Og sørger også for at sende indbydelsen til alle medlemmer pr. mail. 
 
Laila har sammen med klubben også 25-års jubilæum. Klubben sørger for en gave og en 
buket i den anledning, som bliver overrakt på jubilæumsdagen den 8/9-20.  Charlotte 
holder tale for Laila. 
 
Vi skal til næste møde tænke på om vi skal foreslå kontingentstigning til næste år, da 
Klubmodulet i år har kostet klubben ca. 12,- kr. pr. tilmelding i 2020. 
 
Vi er i gang med at flytte vægge mm. I Klubhuset, vi får derfor en udgift på de materialer, 
der skal bruges her. 
 
Lenette: Skal vi tilbyde spor uden om træningen som noget ekstra? Vi prøver med 3 
gange inden udgangen af 2020 og ser om der er interesse for det. 
 
 
Ny holdoprettelse i Klubmodul til næste år 
 
Forslag - grundkontingentet og holdgebyret bliver lagt på  et hold. Dvs i stedet for at 
tilmelde sig først grundårskontingent og så efterfølgende på det eller de hold man ønsker 
at træne på,  så tilmelder man sig fremadrettet kun en gang. 
 
Ved tilmelding til ekstra hold skal HF tilmelde sig  det der hedder ”ekstra hold” og skrive i 
bemærkning, hvilket hold man vil gå på. Charlotte flytter så efterfølgende via admin. 
 
Vi tager endelige stilling til dette punkt på næste møde. 
 
Kommende arrangementer 
 
Lille jubilæumsarrangement den 8/9-20. 
Bliver afholdt, men med obs på regler for covid-19. 
 
Venskabskonkurrence i lydighed 
Holder vi ikke i år 
 
Venskabskonkurrence i agility den 17/9-20 
Vi har inviteret Aabenraa og Tinglev 
 
Juleafslutning 
Bliver først den 12/12-20. Har fire hold hvalpe vi skal have afsluttet først. 
3 hold den 28/11-20 og 1 hold den 5/12-20 
 



 
 

Forbindelse med træningen 
 

Vi har spurgt Anne-Grete, der har gået til agility i mange år og har været ude til en 
del konkurrencer om vedkommende kunne tænke sit at uddanne sig som træner –  - 
er ikke helt afvisende. 

 
Vi har 31 hvalpe, der starter op den 5/9-20.  
 
Vi planlægger at oprette et ekstra hold Unghunde 1, da der er mange fra det hvalpehold, 
der slutter her i august, der fortsætter. 
 
Plantegningen af pladsen med træningsområderne skal bruges fremadrettet til at de enkelte 
hold, ved hvor de skal træne på pladsen, og så kan hundeførerne gå direkte trænings-
området og ikke altid vente ved klubhuset. Det virker mere professionelt end at vi først 
står og beslutter det ved træningsstart, hvor hvert hold træner. (tænker her også på 
retningslinjer omkring covid-19). 
 
 
Hjemmeside og Facebook 
 
Hjemmesiden er opdateret og er flyttet over på klubmodul under vores gamle internetlink 
www.dch-broager.dk. 
 
Det blev besluttet, at referater fra vores bestyrelsesmøder og generalforsamling skal være 
offentlig tilgængelig på vores nye hjemmeside (var det også på den gamle). 
 
Vi har også fået oprettet vores mail gennem Klubmodul. Så aftalen med one.com er opsagt 
og udløber til maj 2021. 
 
Eventuelt  
 
Vi undersøger priser for spritdispenser, der skal stå ved indgangen til klubhuset. 
 
Vi skal sørge for, at de nye hundefører får vores info-folder ved tilmelding.   


