
 
 

 
 
Bestyrelsesmøde mandag den 22. januar 2018 kl. 19.00  
 
Tilstede: Charlotte, Gisela, Ulli, Ole, Lenette, Bodil og Annette 
Afbud: Flemming 
  
  

1) Godkendelse af sidste referat 
2)  

-Vi er ved udgangen af 2017, stadig den 4. største klub i kreds 4 
 
-Vi har i år valgt ikke at deltage ved Sønderborg ringridning og vi overvejer ”kun” at 
deltage med en bod ved kulturnatten (Ulli er vores kontakt person til kulturnat udvalget) 
 
-Ulli har stadig ikke hørt noget fra kommunen ang. ringrider området, Charlotte 
kontakter kommunen. 
 
- vi afholder agility stævne d. 2/6-2018 
 
- Nyt gulv på toilettet er udsat til foråret. 
 

  
3) Post og eller nyheder fra DcH-Danmark og Kreds 4 
4)  

-Der afholdes møde d. 31/1-2018 omkring de nye agility regler, Ulli deltager. 
 
-Charlotte har været til møde ang. Kær Vestermark, hun er kommet med i 
arbejdsudvalget. 
 
-Charlotte og Bodil har været til møde omkring ”Mit Broager” mødet var desværre 
meget mindet på den enkelte borger i Broager, Charlotte har også deltaget i møde to , 
med da det heller ikke var noget for vores forening, har vi valgt at melde afbud til møde 
tre. 
 
-Lenette er tilmeldt TGU og d. 21/4-2018 afholdes der undervisning i vores klubhus. 
 
-Trænere som har 10 års erfaring eller mere, opfordres til at tage et opfodres til at tage 
et opfølgnings kursus  
 
-D. 23/10-2017 var der desværre 710 færre medlemmer på landsplan end året før. 
 
-Vi har modtaget en falsk mail omkring overførelse af penge, mailen er meldt til politiet. 
 
-DcH gik ud af 2017 med et positivt økonomisk resultat. 
 
-Der er kommet en ny uddannelsesbog til efteruddannelser. 
 
-Der afholdes generalforsamling i kredsen d. 19/2-2018 
 
 



 
 

-Kredsbestyrelsen vil gerne at der kommer en fra klubben og fortæller om, hvordan vi 
rekvirere medlemmer og hvordan vi fastholder dem. Charlotte påtager sig opgaven. 

 
  
3)     Bordet rundt 
             

- Bodil: % 
 

- Gisela: Kurt vil gerne vide om han skal hjælpe d. 8/4 eller om han må melde sig som 
dommer. Vi vil gerne at han melder sig som dommer. 

               Komfuret kan ikke laves, bestyrelsen giver Ulli til opgave at købe et nyt. 
 

- Lenette: Ønsker sig et sporkursus. Hun får til opgave at kontakte Jette Nybo , for at 
høre om det er noget hun vil komme og afholde. 

 
- Ole: % 

 
- Ulli: Ulli arbejder på at lave skilte, som vi kan stille op når vi træner på Kær. Han er 

samtidig i gang med at lave nye flag til vores spormarkeringer. Gisela vil prøve at 
skaffe noget stof fra Nordic. 

 
Vi er blevet kontaktet fra DcH-Fredericia, omkring køb af vores gamle A-bræt (agility) . 
Det er i orden med bestyrelsen, dog på den betingelse at vi først skal modtage vores 
nye A-bræt og prisen er 1500,- 
 

- Annette: Ønsker ar flere lærer at lægge konkurrencespor, vi overvejer hvem, der skal 
lære det.  

 
- Charlotte: Der er kommet en henvendelse fra en person med bopæl i Tyskland ang. 

træning i klubben. Personen må gerne træne hos os. 
 

- Der bliver lavet et konkurrenceudvalg bestående af :  
 

Lorents – Ansvarlig for det praktiske 
Gisela – Ansvarlig for køkkenet 
Ulli – Ansvarlig for lydighed 
Louise – Ansvarlig for agility 
Bodil – Ansvarlig for Rally 
Charlotte – Referent  
 
Første møde bliver i starten af februar, Charlotte står for indkaldelse. 
 

- Fremtidige kurser for trænerne – Det besluttes at alle træner må deltage i Ho-
weekenden plus et ekstra kursus eller i to enkelte kurser pr. år. 
Max 3 uger efter kurset skal der afholdes et internt kursus for de andre trænere (der er 
ikke mødepligt) efter Ho-weekenden skal alle træner samles (her er der mødepligt) 
 

- Bestyrelsen har modtaget et brev fra Sabine angående en indstilling til uddannelsen 
som hundekonsulent, Bestyrelsen er enige om at sige ”nej”, der sendes et skriftligt svar 
til Sabine.  

 
 
 



 
 

 
 

4)  Kassereren – regnskab og medlemstal 
 

- d.d. er vi 75 medlemmer  
- Kassebeholdningen er d.d. på 92.194,- kr. 

 
 
  

5)  Kommende opgaver eller arrangementer (herunder også arrangementsudvalget)   
 

- Stævner 
Stævneudvalget mødes første gang i starten af februar 
Vi afholder venskabsstævne d. 16/9-2018 
Intern C-konkurrence torsdag d. 24/5-2018 kl. 17.00 
 

- Fastelavn 
Aktivitetsudvalget har styr på fastelavn 
 

- TGU i Broager 
Der afholdes TGU i klubhuset d. 21/4-2018, der er styr på hjælpere 
 

 
6)  Vedrørende træning 

 
- Der afholdes trænermøde d. 1/2 -2018 

 
 

 
7) Nyt fra websiden 

 
- De nye træningstider er under udarbejdelse og bliver lagt på hurtigst muligt. 

 
 

  
8) Eventuelt  

 
- Tak til Bodil og Lorents for at ryde op i skuret. 

 
Bestyrelsesmøder 2018 
mandag den 22. januar kl. 19.00 
torsdag den 5. april kl. 19.00 
torsdag den 16. august kl. 19.00 
torsdag den 4. oktober kl. 19.00 
 
 
Generalforsamlingen 2018 
Torsdag den 22. november kl. 19.00 
    


