
 
 
Referat af Bestyrelsesmøde torsdag den 23. januar 2020 kl. 19.00  
 
Til stede: Lenette, Ulli, Flemming, Bodil, Charlotte, Annette. 
Afbud fra: Gisela, Ole. 
Referent: Annette 
  
• Godkendelse af sidste referat 

Referatet blev godkendt. 
 

• Konstituering af bestyrelsen 
Formand: Charlotte Christensen 
Næstformand: Flemming Djurhuus 
Kasser: Bodil Nielsen 
Referent: Annette Lund Jensen 
Medlem: Ulli Toft 
Supplant: Ole Elmelund 
Supplant: Lenette Iversen 
 

 
• Post og nyheder fra DcH-Danmark og -Kreds 4 

- Der har været en tilbagegang af medlemmer i kredsen 
- Der er erfamøde omkring regnskab i Klubmodul d. 22 februar, --

Charlotte og Bodil deltager. 
- Hovedbestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
- Charlotte venter på orientering i, hvordan vi fremad rettet melder vores 

instruktører til på kurser. 
- Anette fra DcH-Ribe har meldt sig, som kommende formand for 

bestyrelsen i kreds 4. 
 

 
• Kassereren – regnskab og medlemstal 

- Vi er p.t. 93 medlemmer. 
- Kasse beholdningen er på 128,611,- kr. 

 
• Bordet rundt 
Charlotte: 



- Lenette er fremadrettet den, der har ansvaret for vores foredrag. 
- Vi vil gerne have nyt køkken i klubhuset, vi taler om mulighederne. Ulli 

beder Kenneth måle køkkenet op. 
- Vi skal starte med at lave nyt gulv på toilettet og i depotet. 
- Vi anbefaler at alle medlemmer får klubmodul app`en så de selv kan 

melde afbud. 
- Vi vedtager at Lorents og Sonja (æresmedlem) er gratister i klubben. 
- Når man hjælper til events, skal man ikke betale for at deltage. 
- Vi er inviteret til møde hos udviklingsfonden. Vi deltager ikke. 
- Malene tager sin overbygning i lydighed i kreds 2, da der ikke er 

deltager nok i kreds 4. 
- Annette og Dorte tager overbygningen til familiehold og Charlotte og 

Lenette tager overbygning til nosework. 
- Der er generalforsamling i kreds 4 d. 17/2-2020 Charlotte og Bodil 

deltager. 
- Vi køber et ekstra sæt nummer skilte til agility. 

 
Lenette: 

- Unghunde holdet vil gerne have et begynder bringsels sæt, det laver Ulli 
til dem. 

- Må trænerne deltage i hvalpeprøven på lige fod med alle andre ? vi 
beslutter at det må de godt. 

- Skal vi have en hjertestarter i klubben ? Vi kan få en igennem hjerte 
foreningen. Det vil vi gerne, det kræver at der er 15 personer, der går en 
hjerterute, det vælger vi at slå op på FB. 
 

Flemming: % 
 

Ulli:% 
 

Bodil:% 
 

Annette: 
- Undersøger hvad det vil koste at få nye vinter jakker til alle 

instruktørerne. 
 

 
• Kommende opgaver eller arrangementer (herunder også 

arrangementsudvalget)   
 
-   fastelavn: Det har Gisela styr på. 
-   div. Foredrag : Det har Lenette styr på.  



- Rally stævnet d. 16/5-2020 er flyttet til d. 17/5-2020 så vi kan få en 
dommer fra kreds 4. 

- Lenette har reserveret Stevning hus til vores sommerafslutning d. 24/6-
2020 

- Ulli udlever planen for lydighedsstævne d. 29/3-2020 
 
7)     Vedrørende træning 

- Agilityhundeførerne er rigtig glade for at være kommet i ridehallen hos 
Henrik Sibbesen 

 
8)     Nyt fra websiden og det nye tilmeldingssystem 

- Vi retter vores kontakt oplysninger så der kun står vores telefonnummer. 
- Websiden er opdateret. 
- På sigt vil vi bruge hjemmesiden i klubmodul. 
- Trænerne skal fremover selv melde sig på kurser igennem klubmodul. 
- Fra næste år bliver der kun et grundgebyr. Vi forventer en kontingent 

stigning, som aftales på mødet i oktober.  
  
10)   Eventuelt  

- Vores bringselskursus var for billigt for udefratilkomne deltagere. Frem 
over er det kun dem der bruger det, der skal med. Det skal ikke slås på 
FB. 

  
 
   

  
  
 
 


