
 
 
Referat af bestyrelsesmøde  
onsdag den 13. maj 2020 kl. 19.00 (hos Gisela) 
 
til stede: Ulli, Bodil, Gisela, Lenette og Charlotte  
referent: Charlotte  
 
   
1) Godkendelse af sidste referat 
 

Kommentar til referatet: 
Vi har i forhold til referatet aflyst Lydigheds-, agility-, og den ene rally-konkurrence. 
Vi har også valgt at aflyse Sommerafslutningen. – pga covid19 

 
Referatet fra sidste bestyrelsesmødet blev godkendt. 
 

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

 
2.1 
Der er kommet udmelding fra Hovedbestyrelsen omkring de retningslinjer som vi 
skal følge når vi starter op. 
 

• Vi må incl, træner kun være max 10 personer på hvert hold 
• Holdene skal være synlig opdelt på pladsen 
• Klubset må ikke bruges til socialt samvær 
• Trænerne skal bære handsker i forbindelse med direkte kontakt til hundene 
• I forbindelse med opsætning af agilityredskaber, skal der benyttes handsker 

 
Vi har desuden besluttet, at borde og bænke uden for klubhuset forbliver bundet 
sammen, så vi ikke skal fungere som ”politi”, hvis reglerne ikke overholdes (med 
max og afstand). 
 
2.2 
DM er aflyst i år. 
 
2.3 
Der er kommet retningslinjer omkring den nye hjemmeside. Det er bl.a. ikke 
tilladt at ændre på farver og andet det gør, at de falder anderledes ud i forhold til 
layoutet for Hovedbestyrelsen har vedtaget. 

 
 

3) Bordet rundt 
 
Bodil:  
Vi skal have afbestilt Stevninghus, nu når sommerafslutningen er aflyst. Lenette 
har allerede været i kontakt med Stevninghus – vi har allerede betalt, men håber vi 
måske kan få lidt kompensation til næste år. 



 
 

 
Lenette: % 
 
Ulli:  
Det er vigtigt at bestyrelsen inddrages omkring træningsbeslutninger. 
 
Gisela:  
Jubilæum flyttes fra den 13. september til den 27. september p.g.a. at der den 1. 
september kommer  ny udmelding omkring større forsamlinger. 
 
Charlotte: 
Der er nu kommet kreaturer på Kær Vestermark. Vi må ikke benytte markerne når 
der er dyr på, men når indhegningen er tomme må vi gerne træne som hidtil, med 
gældende regler om brug af skilt og armbind, når vi træner med løse hunde på 
området. 
 
Vi har modtaget mail fra Broager udviklingsforum til orientering i bestyrelsen. 
De tilbyder medlemskab for 500,- kr. årligt til alle frivillige foreninger i Broager. 
Det handler om, at de ved hjælp af medier, vil skabe overblik og nærvær for bl.a. 
tilflyttere i området, hvor de tilmeldte foreninger vil fremgå. 
 
Der er enighed i bestyrelsen at vi ikke ønsker at deltage i ovennævnte. 
 
Ole Ravn har igen skaffet rigtig mange sponsorgaver. Logoer er som tak lagt op 
på vores hjemmeside. 
 
Annette har ønsket at blive afmeldt fra IGU i familiehund – Vi har modtaget 
bekræftelse at Annette er afmeldt. 
 
Vi kører det ”gamle hvalpehold” færdig lørdage. Charlotte sammen med Gisela og 
Laila (Laila og Gisela skiftes på grund af lørdagsarbejde). 
 
Vi er startet et stort hvalpehold op på 27 hvalpe (må max være 30 incl. Trænerne) 
Holdene er delt op i 3 hold. 
 
Vi har besluttet at vi træner hele juni måned ud og allerede starter op første uge i 
august igen. Holder sommerferie fra den 2. juli til og med den 3. august. 
 
Charlotte booker pladsen hos Kommunen. 
 
På vores trænermøde i Ho forslog vi, at for at blive endnu bedre, ville evaluere 
hvalpeholdene og alle andre hold en gang om året evt. i forbindelse med 
juleafslutningen. 
 
Bestyrelsen har godkendt forslaget. 
 
 



 
 
 
   

4) Vedrørende opstart af træning efter nedlukning - hvilke udfordringer har vi? 
 
Charlotte har delt træningspladsen op i flere områder og der er nu 3 
parkeringsområder. 
 
Der er lavet en midlertidig træningsplan, hvor holdne møder med 15 min. 
Mellemrum og får anvist, hvilken parkeringsplads, der skal benyttet, for at vi ikke 
er for mange ved bilerne på start og slut tidspunkterne. 

 
  

5) Eventuelt  
 
Vi mangler skov til træning.  

  
   

  
 
 
 


