
 
 

 
 
Bestyrelsesmøde torsdag den 16. august 2018 kl. 19.00  
  
 Tilstede: Charlotte, Bodil, Flemming, Ole, Lenette, Ulli og Annette 
Afbud: Gisela 
  

1) Godkendelse af sidste referat 
- Kommunen laver skilte, som vi skal bruge når vi træner med løse hunde på Kær 

Vestermark. 
- Vi har fået en ny computer i klubben. Charlotte køber et cover til den. 
- Referatet er godkendt. 

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

- Charlotte informerer om post og nyheder. 
- Alle trænere tager sammen på kursus, hvor vi skal høre om hvordan klubberne skal 

få flere medlemmer og hvordan kan vi fastholde dem vi har. Kurset bliver holdt 
sammen med Tinglev og Tønder. 

 
3) Kassereren – regnskab og medlemstal 

- Medlemstallet er d.d. på 131 personer 
- Kassebeholdningen er på 107.017,- kr 
- Bodil og Charlotte arbejder på at klubben får sit eget NemID og MobilePay. 

  
4) Bordet rundt 

- Charlotte: Louise ( og Steffan ) har lavet et udkast til nyt logo til agility og rally vi 
beder hende om også at lave et til lydighed. 

- Vores åben hus bliver flyttet til foråret. 
- I det kommende DcH-blad kommer der en artikel om klubben. 
- A-brættet er stadig til salg, vi venter på at DcH-Fredericia svare, hvis de ikke vil 

købe sætter vi det til salg på Facebook  eller gul og gratis. 
- Bodil % 
- Flemming % 
- Ole % 
- Lenette% 
- Ulli: Har vi en som gerne vil tage dommeruddannelsen i lydighed ? Det har vi ikke 

pt. 
- Kulturnat: vi tager ikke med i år 
- Ved træning på Vestermark skal vi bære ”armbind” med logo og der kommer nye 

skilt, som skal bruges ved træning med løse hunde. 
- Skal vi evt. lave vores kredsstævner (lydighed) om til et landsstævne i A-klassen? 

Vi tager det op når vi planlægger næste stævne. 
- Vi skal have lavet et sporlæggerkursus i klubben, så vi har flere sporlæggere til de 

kommende stævner. 
- Skal vi evt. have en ekstra præmie ved næste stævne? muligvis ” Dagens Klovn”? 

Vi tager det med ved planlægningen af næste stævne. 
- Annette % 

 
 
 
 



 
 

5) Persondataforordningen  
- Vi retter os efter DcH`s databehandlingsaftale. 
- Vi lejer en bankboks til opbevaring af person følsomme dokumenter f.eks. 

børneattester. 
- Charlotte tilretter en ”samtykke til brug af portrætbilleder i foreninger” som vi beder 

alle medlemmer om at underskrive. 
  
6)    Kommende opgaver eller arrangementer (herunder også arrangementsudvalget)   

 
- Rallystævne den 8/9 – Det er der styr på 
- Skal vi holde åbent hus? – hvis ja, hvem hjælper? – Det bliver udsat til foråret 
- Skal vi holde venskabsstævne i agility? – Det holder vi ikke i år 
- Vi ønsker at holde konkurrence i 2019 på følgende datoer. 

            Lydighed: d. 13/4  2019 
            Agility: d. 11/5 2019 
            Rally: d. 25/5 og d. 8/9 

 
6) Vedrørende træning 

- Juleafslutning bliver i år d. 2/12 
- Vi starter nyt hvalpehold d. 28/10. Første gang på holdet bliver kun indskrivning 

og info (uden hund) 
- Vi siger ja til indkøb af nye agilityredskaber: hjul, vippe og balance. Ulli kontakter 

Hans Peter. 
- Vi siger ja til indkøb af forskellige redskaber til core-træning. Louise og Annette 

laver et mini kursus, som vi udbyder i klubben. 
- Vi vil spørge Dorte Andersen om hun vil starte som træneraspirant i det nye år. 

Charlotte taler med hende. 
- Vi indkøber veste til de trænere som trænger til nye. Louise for til opgave at 

kontakte Hundehjertet ang. køb 
- C + B og A-hundene skal arbejde på at ligge deres træning uden for pladsen, så 

hundene bliver bedre til at arbejde på ” fremmed grund” 
- Hvad gør vi for at støtte og motivere vores konkurrencehundefører mere og 

hvordan laver vi en mere målrettet konkurrencetræning ? Når Gisela er tilbage 
igen, indkalder vi til et møde med Åbenrå og Tinglev omkring noget fælles 
træning. 

 
  
 

7) Nyt fra websiden 
- Intet nyt 

  
8) Eventuelt  

- Gravering af vandrepokal i D-klassen :Bodil kontakter Dorthe fra Nordals 
- Ved næste generalforsamling er Ole, Lenette, Bodil og Annette på valg. Alle 

modtager genvalg. 
- Der bliver købt tre nye yderdøre i hvid, samt brætter til de nye bord og 

bænkesæt (tryk imprægneret)  Ulli og Kenneth indhenter tilbud. 
- Agilityudstyret skal males i de nye lovpligtige farver inden næste stævne. 
- Ulli Køber farvet tov, som skal bruges til banebånd ved agility- og rallystævner. 
- Arbejdesweekend: hvad gør vi ????? 


