
Referat af bestyrelsesmødet fra den 16. Januar 2017 
 

Tilstede: Charlotte, Annette, Flemming, Linette, Ole, Gisela. 

Afbud: Bodil, Ulli. 

 

Konstituering af bestyrelsen: Flemming: Næstformand, Annette: Sekretær Ulli: Medlem. 

 

1. Godkendelse af sidste referat.  

Der er ikke kommet klager, over vores lys på pladsen efter sidste tilretning.  

Vi blev desværre ikke de heldige vinder af 10.000,- kr. hos OK benzin. 

Der er købt regntøj til alle trænerne. 

Vi arbejder stadig på en løsning, til en udendørs vandhane. 

Referatet er godkendt. 

 

2. Post og nyheder fra DcH Danmark og kreds 4. 

Fra første januar er der nye konkurrenceregler i lydighed. Det nye reglement kan ses 
på DcH-Danmarks hjemmeside. 

Bestyrelsen beder Bodil om, at bestille nye konkurrence programmer til salg i klubben. 

D. 18/1-2017 har TGU lånt vores klubhus til modul 2 ( pædagogisk instruktion teknik og 
kommunikation) 

Seks af klubbens trænere (Louise, Bodil, Annette, Charlotte, Gisela og Sabine) tager d. 
11. og 12. marts på trænerweekend i Ho. Prisen er i alt 9600,- kr. 

Charlotte har modtaget en oversigt over diverse kurser i 2017. Oversigten er 
videresendt til alle trænere. 

D. 4/2-2017 tager Linette, Lena og Louise på DcH’s sporlæggerkursus. 

Der skal vælges en ny landsformand på generalforsamlingen i 2017. Da Torben 
Kjærbo Ibsen har valgt at stoppe. Desuden stopper vores redaktør af DcH-bladet. 

I lovgivnings forslaget i 2018/2019 skal loven som omhandler, øre/hale kupering 
moderniseres. 

Der mangler forsat lydighedsdommere i kreds 4, derfor holdes der d. 18/1-2017 
informations møde i Jels, omkring dommergerningen og dommeruddannelse i DcH. 



Resultathæfterne til de forskellige konkurrence vedbliver som hidtil, dog arbejdes der 
på at vaccinationsbeviserne skal være elektroniske.  

 

3. Bordet rundt. 

Charlotte: Vi har søgt penge, ved Broager sparekasse, til nye agility spring, da der i 
2018 kommer nye regler for disse, hvilket gør at vores ikke længere er lovlige i 
konkurrence sammenhæng. Det blev desværre et afslag i den omgang. 

Vi har i 2017 stævner/konkurrencer i Agility, Rally og lydighed. Hans Peter Dinesen og 
Jørgen Elsborg kommer og er dommere ved agility stævnet. Dommerne til rally 
konkurrencen er endnu ikke fastlagt. 

Linette og Lena er blevet spurgt om de vil være trænere i klubben. Linette har sagt ja 
og starter i år som aspirant med henblik på at tage træner grund uddannelse i 2018. 

Ole: % 

Flemming: % 

Linette: % 

Annette: % 

 

4. Kassereren – regnskab og medlemstal  

Der er købt regntøj for 9.360,- kr. 

Juleafslutningen gav et overskud på 1.905,- kr. 

Der er d. 14/1 startet 20 nye hvalpe, som alle har betalt. 

Vi har 7 nye hundefører fordelt på diverse hold, som desværre endnu ikke har betalt. 

Klubben har 40 ”gamle” medlemmer. 

 

5. Kommende opgaver og arrangementer. 

Vi afholder fastelavn d. 25/2-2017, invitationen ligger i klubhuset. 

Aktivitetsudvalget arbejder på en kiropraktoraften, en dyrlægeaften og en tur i 
svømmehallen. 

 

 

 

 



6. Vedrørende træning. 

Træningsplanen kan ikke hænge sammen når vi går over til kun at træne på 
hverdagen. Kan vi eventuelt flytte nogle af holdene til en anden dag ? så træningen 
kommer til at strække sig over 3 dage. 

Charlotte prøver at lave en plan. 

 

7. Nyt fra websiden. 

Charlotte ligger de nye regler for lydigheds konkurrencerne, på vores hjemmeside. 

 

8. Evt. 
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