
Bestyrelsesmøde torsdag d. 6/10-2016 
 

Tilstede: Ulli, Charlotte, Sabine, Gisela, Annette og Bodil 

Afbud: Flemming og Claus 

 

1. Der er kommet klager over vores lys på pladsen. Lamperne er pt. på 
produktionshøjskolen for, at få monteret afskærmning 
 
Venskabskonkurrencen d. 2/10 blev aflyst pga. manglende tilmeldinger. 
 
Der er blevet indkøbt et Beach flag (reklameflag). Ulli tænker en løsning til en ”fod” 
så vi kan bruge det på hårde underlag f.eks. asfalt og fliser. 
 
Der er blevet indkøbt et nyt telt. 
 
Lorents har malet vores bord/bænke sæt  
 
Referatet er godkendt. 
 

2. Vi skal ifølge kredsbestyrelsen ikke længere se forsikringer på hundene.  
Vi vil i Broager dog stadig se forsikringspapir ved indmelding, men stopper med den 
årlige kontrol. 
 
Der er i DcH kommet 200 ekstra medlemmer i år i forhold til sidste år.  
Kredsen forslår ingen kontingent forhøjelse (afgøres på generalforsamlingen den 
20/2-17) 
 
Ho-kursus bliver afholdt 2. weekend i marts og kommer i år til at indeholde                
- Næsearbejde og – problem hunde på træningspladsen. 
 
Hovedbestyrelse vil gerne give en belønning til klubber, som udvikler og skaber 
medlems forøgelse. 
 
Frede (kredsformanden) følger udviklingen på Christiansborg ang. Øre og hale 
kupering. 
 
27/10 tager Ulli og Charlotte til agilitymøde og Annette og Louise tager til Rally-
møde. Begge møder er med henblik på planlægning af konkurrence kalenderen til 
2017. 
 
Tønder har regnet venskabspoint ud for i år  
- Tønder tager C og B pokalen og Broager tager D pokalen 

3. Bordet rundt. Ingen kommentar 
 



4. Vores medlemstal er d.d på 116 medlemmer 
 
Kassebeholdninger er på 76.156,- kr. 
 

5. Vi holder generalforsamling i klubben torsdag d. 24/11-2016 
Gisela står for forplejning. 
Bodil køber en gave til Sonja (en købmandskurv) da hun har valgt at stoppe som 
træner. 
 
Bestyrelsen foreslår ingen kontingent forhøjelse. 
 
På valg er: 
 
Claus: Genopstiller ikke 
Flemming: Genopstiller 
Bodil: Genopstiller 
Annette: Genopstiller 
Sabine: Genopstiller 
 

Linette og Ole bliver spurgt om de vil stille op. 

 

Juleafslutning d. 26/11 

Aktivitetsudvalget sørger for æbleskiver og gløgg. Charlotte laver invitationen. 

 

6. Intet nyt. 
 

7. Charlotte er næsten færdig, med den nye hjemmeside, den forventes færdig den  
1. november 2017. 
 
 

8. EVT: 
 
Vi har søgt om 10.000,- hos Ok og afventer i øjeblikket svar. 
 
Bestyrelse har givet grønt lys til indkøb af nyt ”gade skilt”  
 
Der bliver indkøbt regntøj til alle trænere. Vi har fået et tilbud fra Inter sport på 950,- 
kr. pr. sæt. 
 
Vi ønsker os en udendørs vandhane, som skal kunne lukkes indefra. 
 
Vi udnævner Sonja til æresmedlem. Hun får en diplom og kommer til at stå som 
æresmedlem på vores hjemmeside. 
 



 
 
  


