
 
 

 
 
Bestyrelsesmøde torsdag den 20. april 2017 kl. 19.00  
    Tilstede: Flemming, Ulli, Lenette, Charlotte, Ole, Bodil, Gisela og Annette 
  
 

1) Godkendelse af sidste referat 
 

- Ulli får ansvar for opsætning af udendørs vandhane 
- Der er bestilt nye konkurrencebøger. 
- Vi fik desværre ikke noget sponsorat fra Broager sparekasse. 
- Lenette er startet som trænerføl.   

 
Referatet er godkendt. 

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

 
- Orientering omkring ordinær landsmøde.  
- Der er ekstra ordinær landsmøde d. 22-04-2017 
- Vi vil fremadrettet i bestyrelsen gennem gå kredsens holdninger til landsmødes afstemning, så 

Charlotte og >Flemming kender bestyrelsens holdning og kan tage det med i betragtning. 
  

3) Bestyrelsesrunde 
 
Charlotte: Vi har fået pris på nye vinduer i ”udestuen”, hvoraf et kan åbnes, samt udskiftning af de 
”punkterede” vinduer i klubhuset. Den samlede pris er 37,733,75 kr. Bestyrelsen siger enstemmigt ja. 
- Vi har fået en henvendelse fra en af vores medlemmer om at blive træner – Pt. mangler vi ikke 

trænere. 
 

Flemming: Flemming og Sniff har bestået prøven til operativ hundefører og må nu hjælpe politiet med 
humane eftersøgninger. 
 
Lenette: Onsdag kommer TV2 og filmer hende og Louie ang. deres arbejde i hjemmeplejen. 
 
Bodil: Lorents ønsker sig en stige i klubben, Bestyrelses svar er, at den skal han bare bestille. 
 
  

  
4) Kassereren – regnskab og medlemstal 
 
- Medlemstallet er pr d.d. 92 medlemmer. 
- Kassebeholdningen er d.d. 110,137,- kr.  

 
  
5)    Kommende opgaver eller arrangementer (herunder også arrangementsudvalget)   
 

- tjek op på weekendens stævne….Alt er på plads. 
- Agilitystævne…..Pia og Peter samler sponser gaver i Sønderborg – Sabine samler i 

Gråsten – Gisela kontakter Plantorama –Lenette kontakter Avifauna – Der er styr på 
højtaler anlægget – Charlotte er ved at lave ”arbejdsplan” og kontakter Heidis hundebiks 
ang. præmier. 



 
 

 
- Rally stævner…..Det er der styr på. 

 
- Sommerafslutning……dato ændres til den 21-06-2017 

 
- Sønderborg ringridning…. Der er indkaldt til møde d. 26-04-2017 

 
- Kulturnatten……Afholdes i år d. 8. september. 

 
  

6) Vedrørende træning 
 

- Trænerne afholder intern trænerkursus d. 29-04-2017, hvor de vil arbejde med øvelser 
fra kurset i Ho. 

 
7) Nyt fra websiden 
 

- Ulli ønsker, at de forskellig holds træningsplaner kommer på hjemmesiden. Det vil 
Charlotte gøre. 

- Charlotte ændrer jævnligt på datoer og andet på vores hjemmeside, hvilket gør at vi er 
en af de sider, som kommer først frem når der søges efter hundetræning på nettet. 

  
8) Eventuelt  

 
- Der er blevet købt er nyt gadeskilt og Charlotte er ved at lave nye plakater. 
- Ulli arbejder videre på en fod til vores Beach flag. 
- Gisela kontakter flag og skilte ang. et nyt skilt til klubhuset, hvor der står DcH Broager 

+ vores logo. 
- Kurt kommer med stativer til bord/bænkesæt. 
- Charlotte finder ud af noget ang. en ekstra papir holder i udestuen, til holdene 

træningsplaner. 
- I efteråret skal der kigge på om vi skal lave en plan for ”spordage” 

  
 
 

    
   
  
 
Dato for bestyrelsesmøder 2017 
Torsdag den 14. september 2017 
 
Generalforsamlingen 2017 
Torsdag den 23. november kl. 19.00  


