
 
Bestyrelsesmøde torsdag den 19. august 2021 kl. 19.00 i Klubhuset  
Tilstede: Lenette, Charlotte, Bodil, Ulli, Ole, Annette, Gisela 
 
Referent: Annette 

1) Godkendelse af sidste referat  

Godkendt med følgende kommentar: 

• Hvalpepakkerne er stadig udsolgte. 
 

• Charlotte sender mail fra Wolff til medlemmerne når der kommer noget nyt. 
 

• Annette har besvaret ansøgningsskema fra adfærdskonsulent 
uddannelsen og er nu indstillet til uddannelsen. 
 

• Lenette og Gisela bliver tovholdere på ”hundeførerdagen” i 2022. 
 

• Bringselskurset for instruktørerne var super godt. 
 

• 3/10 og 16710 er der planlagt sporkursus for hundeførerne på 
lydighedsholdene. 
 

• Foredraget med Stig Hansen er aflyst. 
 

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

• Vi har sendt en forspørgelse til Kommunen, på brug af ”skovarealet” ved siden af 
træningspladsen. Det er desværre ikke kommunens areal. 

 
• Der har været generalforsamling i kreds 4 (se referat på kreds 4`s hjemmeside) 

 
• Der afholdes landsmøde i DcH d. 22/8, hvor der skal tages stilling til løbende 

kontingent, bestyrelsen er positive for dette tiltag.  
Bodil og Charlotte deltager på mødet. 

 
• Der er kredsrådsmøde d. 8. november Bodil og Charlotte deltager. 

 
• Der er møde omkring Foreningsudvikling d. 4. og 5. december Bodil og Charlotte 

deltager. 
 

• IGU planen er endelig kommet ud, det giver dog lidt udfordringer for Anette og 
Malene, men de er i dialog med uddannelsesudvalget. 
 

• Hoopers bliver en ny DcH-disciplin.  

 



 
3) Kassereren – regnskab og medlemstal  

 
- Vi er pr. d.d. 221 medlemmer 
-  Aktiver i alt: 150.043,91 kr. 
 

4) Bordet rundt - Alle  
 
Gisela: Spørger om det er muligt at klubben igen skal godkende, dem der vil ud i 
konkurrence ? Charlotte har forlagt problemet for kredsformanden. Men Klubmodul gør 
det lige nu ikke muligt. 
 
Ole Elmelund vil gerne træde ud af bestyrelsen til næste generalforsamling. 
 
Annette: er ved at aftale et event med Nanna Kastrup. 
 
Lenette. % 
 
Bodil. % 
 
Charlotte: Har fået fornyet vores CVRnummer (skal gøres hver tredeje år)  – Har fået 
adgang til vores digitale postkasse via Virk.dk og medarbejder Sinatur. Det har været 
noget udforende at få adgang. 
 
Med medarbejdersignaturen kan vi også få styr på de manglende børneattester for de 
nyeste instruktører. 
 
Der er et spørgsmål omkring om instruktørerne må/vil give ene timer? – Det gør vi ikke. 
 
Vi har 5 nye instruktøraspiranter til næste år: Søren, Bianca og Jane i lydighed. Lotte og 
Helle i nosework.  
 
Vi har 3 aspiranter, der allerede er i gang med uddannelsen. (Anne-Grete, Anette og 
Malene). 
 
Da vi i år ikke har været i Ho, inviteres alle instruktører og bestyrelsesmedlemmer ud at 
spise og bowle som kompensation for det sociale. 
 
Der skal lidt pynt på vores nye terrasse, Charlotte køber to krukker med buksbom.  
 
 

5) Kommende opgaver eller arrangementer  
(herunder også arrangementsudvalget)  

Konkurrencer – datoer for 2022 

• Lydighed venskab d. 17/10-2021 
• Rally d. 10/9-2022 
• Agility d. 7/5-2022 
• Lydighed d. 24/4-2022 

 
Juleafslutning  
 

• lørdag den 27. november 2021 
 



 
Julefrokost  
 

• Bliver i klubhuset, med påhæng – forslag til datoer sendes ud snarest. 
 
div. Foredrag/arrangementer  
 

• ”Hundeførerdag” i Broager bliver d. 9/10-2022 

5) Vedrørende træning  

Dorte har pt. kun Figtherholdet, hun melder selv ind, hvis det ændres. 
 
Udover de to hvalpehold, der er startet op den 4/8, starter vi yderligere to hold den d. 
4/9. 
 
Nye medlemmer har lige  nu tre prøvegange. Dog er tilmelding, som udgangspunkt 
bindende på hvalpeholdet fra 2022, når holdet er startet, da der ikke kan komme nye på 
holdet. 
 
40 af de hundefører, der afsluttede på hvalpeholdene vi havde før sommerferien har 
valgt at forsætte. 
 

6) Nyt fra websiden, FB og det nye tilmeldingssystem  

Alle træningsplaner skal sendes til Charlotte og så sender hun dem som en mail til de 
respektive hundefører på holdene. Vi printer ikke mere! 
 
Alle referater er nu på hjemmesiden. 

7) Eventuelt  
 
Lorents er ved at lave flere bord/bænkesæt. 

 


