
 
 

 
 
Bestyrelsesmøde torsdag den 10.maj  2021 kl. 19.00 i Klubhuset 
 
Tilstede: Charlotte, Bodil, Annette, Ulli, Ole, Lenette og Gisela 
  
  
1) Konstituering af bestyrelsen 

 
Formand: Charlotte Christensen 
Næstformand: Ulli toft 
Kassere: Bodil Nielsen 
Referent: Annette Lund Jensen 
Medlem: Ole Elmelund 
Suppleant: Lenette Iversen 
 

2) Godkendelse af sidste referat 
 
Charlotte og Lenette er stadig under uddannelse til nose work instruktør pga. covid 19. 
Ho kurset var aflyst pga. covid 19 
Vi har bestilt flere hvalpe pakker hos Agria. 
Vi ønsker en redigering af hvalpe kontingentet fra 1050,- kr. til 1150,- kr. på næste 
generalforsamling.  

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

 
Winkas er afsluttet per 1/3  
Der var skærmmøde med alle kredsens lokalformænd d. 10/2. 
Landsforeningen søger en kassere  
Flere lokalafdelinger har fået penge fra corona puljen. 

 
4) Kassereren – regnskab og medlemstal 

 
Medlemstal: 175 
 
Kassebeholdning: 167931,77 kr. 
 
Der kommer udgifter til klubmodul. 92,- kr til nets aftale ( den skal vi have) og 49,- kr. til 
mobilpay ( er frivillig) Vi vælger at sige ja tak til begge dele. 

 
5) Bordet rundt – Alle 

 
Charlotte:  
-I december fik vores medlemmer et evalueringsskema, det var en god ide, så det gør vi 
igen. 
-Som udgangspunkt må instruktørene vær hundføre på to hold, for at vi kan få 
træningsplanene til at gå op. 
-Sender mail til alle medlemmer omkring samarbejde med wolfpack. 
-Annette vil gerne tage uddannelse til adfærdskonsulent- godkent. 
-Der har været positive tilbagemeldinger på vores videoer under corona nedlukningen. 



 
 

-Bortset fra vejret så gik vores lydigheds konkurrence rigtig godt. 
-Vi udvider terrassen foran klubhuset. Lorents undersøger hvad det vil koste. 
-Skal vi lave en hundefører dag i 2022. det er der stemning for så det arbejder vi videre 
med. 
-Alle instruktør skal møde en dag i august til en social dag, med hund, som sluttes af med 
fælles spisning. Forventer at have en dato klar når der er træner møde. 
 
Lenette: % 
Bodil: % 
Annette: % 
Ulli: 
-Vi skal overveje om lydigheds konkurrence skal ligge senere på året i 2022 
-Hvornår afholder vi venskabs konkurrence i lydighed? det gør vi d. 10/10, men vi mangler 
stadig svar fra Tønder og Tinglev. 
Ole: % 
Gisela: % 

 
6) Kommende opgaver eller arrangementer (herunder også arrangementsudvalget)   
 

- Konkurrencer: 
Rally d. 29/5 :er det styr på. 
Agility d. 12/6: der kommer en seddel op i løbet af uge med forskellige arbejdes 
opgaver. 
 

- Sommerafslutning – hvad gør vi her? Det bliver på pladsen. 
  

- div. Foredrag/arrangementer – Lenette fordeler opgaverne. Der afholdes 
bringsels kursus for begynder med Jette Nybo d. 4/7 og sporkursus for D-C 
og B holdet d. 2 og 3 oktober 

 
- Bestyrelsesmøder i 2021: 19/8 og 28/10  

 
- Generalforsamling d. 9/12-2021 evt. med bespisning og tilmelding som 

sendes til alle medlemmer per mail. 
 
Foredrag med Stig Hansen d. 2/9 
Foredrag med tolder Orla Olesen d. 22/11 
”Taler du hundsk” med Metine Kristiansen d. 20/5 eller d. 14/10 
Massage Ved Selina fra DOG in Balance d.27/5 eller d. 24/6 
Førstehjælp til hund med Katrine Brik Kierulff d. 10/6 
 

-    fastsætte dato for bestyrelsesmøder og generalforsamling 
 
7) Vedrørende træning 

-Nosework fremadrettet 
 
Der bliver lavet et begynderhold som er 10 gange og evt et forsætter hold på 10 
gange. Der efter bliver der et konkurrancehold. 
 
-Ny træningsplan til august 



 
 

 
Der bliver 2 unghunde 1 hold, 2 undhunde 2 hold, 1 fighterhold og 1 hvalpehold i 
august plus 1 hvalpehold i begyndelsen af august. 

 
8) Nyt fra websiden, FB og det nye tilmeldingssystem 

 
Intet nyt fra Web 
Forsæt det gode arbejde på facebook. 

 
  

9) Eventuelt  
% 

  
 
   

 Kage: Lenette ☺ 
 
  
 
Mvh   
  
Charlotte 
 
 


