
 

 
Broager Civile 
Hundeførerforening 

 

 

 

DCH-Broager, Ringriderpladsen 4, 6310 Broager 
 www.dch-broager.dk 

 
 

Referat af bestyrelsesmødet 
Den 25. August 2016 kl. 19.00 
 
Tilstede:Bodil, Charlotte, Flemming, Gisela, Sabine, Ulli, Claus 
Afbud: Anette 
Referent: Flemming 
 
1. Godkendelse af sidste referat 
 
-Flemming har hentet de sidste pokaler (glashunde) 44 stk. 
-Projekt lys på pladsen er færdiggjort, stor tak til de der har 
været impliceret ☺  
-Der er afholt, venskab 29/5, agility 4/6, Rally lydighed 11/6 og 
alle stævner er gennemført med succes, stor tak til alle hjælpere 
☺  
Kulturnatten blev afholt med stor opmøde og forløb med succes, 
stor tak til alle hjælpere ☺  
-Hvalpeholdet starter ikke op d. 17/5 men i stedet d. 9/8 med 17 
hvalpe ☺  
-Når det indledende møde afholdes i forbindelse med kulturnat, 
er det vigtig at vi nævner at der skal være åben i enden ved 
slottet i forbindelse med boderne. 
-Presse meddelselse skal vi huske at sende til kulturnatten. 
-Der blev foreslået at eftersøgningstjenesten måske skulle 
overveje at være representeret ved kulturnatten.  
 
2. Post og/eller nyheder fra DcH-Danmark og Kreds 4 
 
-DcH Bladet 4 udgår da redaktionen er sygmelt. 
 

 3. Bestyrelsesrunden 
 
Charlotte 
-Sabine, Pia, Leila vil gerne på erfa møde for familiehunde, Leila 
undersøger indholdet. 



 

 
Broager Civile 
Hundeførerforening 

 

 

 

DCH-Broager, Ringriderpladsen 4, 6310 Broager 
 www.dch-broager.dk 

-Lys på pladsen må være tændt fra kl. 17:30 til 20:00 på enkelte 
hverdage dog ikke i weekenden. 
Bodil 
-Ingen kommentar 
 
Gisela 
-Ingen kommentar 
 
Claus 
-ingen kommentar 
 
Ulli 
-Ingen kommentar 
 
Sabine 
-Ingenkommentar 
 
Flemming 
-Ingen kommenntar 
 
4. Kassereren – regnskab og medlemstal 
Optælling af medlemmer er pr. d.25/8 2016 talt til 110 betalende 
medlemmer ☺  
 
5. Kommende opgaver eller arrangementer.  
-Lydigheds konkurrence, Lorents har sat flg datoer op 23/4 ell. 
30/4 2017, vi afventer. 
-Agility konkurrencer flg datoer 6/5 ell. 20/5 2017, vi afventer. 
-Rally lydighed konkurrencer flg datoer 10/6 ell 17/6 2017, vi 
afventer. 
Venskab Agillity konkurrence flg dato 2/10 som afholdes i DcH 
Broager. 
 
6. Vedrørende træningen 
 (Information/nyt eller ønsker fra eller angående træning eller 
trænerne) 
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-Charlotte laver ny trænings plan med nye tider. 
 
7. Aktivitetsudvalget 
 - Gisela kommer med mere info vedr Juleafslutning 
 
8. Nyt på Websiden 
-Charlotte arbejder stadig på ny hjemmeside 
 
 
9. Eventuelt – Alle må komme med indlæg 
-Charlotte foreslog indkøb af 2 stk agility, så vores deltager kan 
sidde i læ ved stævner. Efter lidt snak på kryds og tværs 
godkendte bestyrelsen indkøb af 2 telte til ca 700,- pr stk. 

 -Gisela undersøger indkøb af banner og flag. 
 - Flemming foreslog beh af udendørs bænke af træbeskytte 

Lorents har tilbudt at han nok skulle stå for det, Stor tak til 
Lorents.  
 

 
 

 -Flemming Djurhuus 
Næstformand 
DcH Broager  


