
Referat fra bestyrelsesmøde d. 28/4 2016 
 

Til stede: Sabine, Claus, Ulli, Gisela, Charlotte, Bodil og Annette 
Afbud fra: Flemming 
  
1.      
-Flemming arbejder stadig på vores glas ”pokaler” 
-Der er desværre sket en fejl ved tilmeldingen til seminaret af 
hundens signaler 
-foredraget omkring ”fodring af hunde” er aflyst 
-Per fra D-holdet har afholdt kursus for alle trænerne – det var en 
god dag, hvor der blev repeteret en del teori og afprøvet en del i 
praksis. 
-Husk stadig at bede om kopier af forsikringspolice (en hilsen til alle 
trænere) 
-Mobile pay bliver ikke til noget, da det har vist sig at det er meget 
besværligt. Dog kan det lade sig gøre at bruge Bodils mobile pay 
ved enkelte lejligheder. 
-Charlotte fjerne pt billede delen fra vores hjemme side. 
-Gisela arbejder stadig på sponsorater.  
-Avifauna giver ”gaver” til vores agility stævne. 
Referatet er godkendt 
  
2.      
-Flemming og Charlotte har været til ”før” landsmøde, hvor 
kredsbestyrelsen fortalt, hvad de går ind for, samt fremlagde 
regnskab. 
Landsmøde: regnskabet så desværre være ud end forventet. Hvad 
gør vi for at rette op på det? 
-Kørsel bliver stadig afregnet efter høj sats. 
-Ingen kontingent forhøjelse. 
-HB har lånt penge fra initiativ fonden. 
-Alle udvalg skal komme med forslag til besparelser. 
-Fra årsskiftet for elitehundene ikke længere kørsels penge. 
-Dm i 2015 har været meget dyrt. 
Pt. nedlægges der ingen udvalg. 



3.      
Charlotte: Vi kan nu sætte lys op på ”banen” da der ingen klager er 
kommet. 
-Vi må træne tirsdag og onsdag, Lyset skal være slukket klokken 
20.30 
-Sonja stopper som træner, hun får en afskedsgave i forbindelse 
med generalforsamlingen. 
Sabine: Har været på kursus sammen med Kurt og Pia, det har 
været meget inspirerende. 
Ulli: % 
Claus: % 
Bodil: Har kontaktet kommunen ang. Elregning, da vi i år ingen har 
fået, hun afventer svar. 
Annette: % 
  
4.      
-Medlemstallet er d.d på 93 
- Kassebeholdningen er på 62.649,- kr. 
  
5.      
-Kommende stævner: Venskab d. 29/5 
                                    Agility d. 4/6 
                                    Rally d. 11/6 
-Der er sendt invitationer ud til de andre venskabsklubber (D-C-B 
konkurrence) 
-Vi opfordrer til at vores egne medlemmer melder sig til 
konkurrencen. 
-Charlotte skriver navnet på rally dommeren på invitationen (på 
DcH-online tilmelding) 
-Vi skal vise agility og rally til Sønderborg ringridning d. 9/7. Der 
kommer en tilmeldings seddel i ”udestuen” 
-Vi skal til kulturnat d. 19 august – Charlotte og Annette tager til 
møde d. 9/6. 
-vi har TGU d. 12/6 vi skal skaffe hvalpe og hundefører. 
  
6.      



-Unghundeholdet er blevet meget stort. Pia bliver hjælpetræner. 
-Vi starter hvalpehold d. 17/5-2016 
        7. 
Web-siden er blevet opdateret. Charlotte arbejder på, at ligge det 
over i et andet program, som er lettere, at arbejde med. 
  
8. 
Evt. 
  
  
  
  
  
  
  


