
Referat fra bestyrelsesmøde 

torsdag 2. februar 2023 

(spisning kl. 18.00 – mødet starter kl. 18.30) 

 

1. Nyt fra formanden 

- Konstituering af den nye bestyrelse: 

- Formand – Rie 

- Kasserer – Bianca 

- Næstformand – Anne Mette 

- Sekretær – Birgit 

- Bestyrelsesrepræsentanter til følgende udvalg: 

Agilityudvalg – Trine 

Lydighedsudvalg – Brian 

Rallyudvalg – Lene 

Noseworkudvalg – Birgit 

Hoopers- Anne Mette 

Kantineudvalg/kantineansvarlig - Trine 

Materialeansvarlig – Brian 

Hal ad hoc udvalg - Brian 

 

- Underskrift af de nye vedtægter. 

De er underskrevet. 

- Evaluering af generalforsamlingen 

Der er en, der har ringet til en fra bestyrrelsen, for at sige at det ikke var særlig godt 

planlagt. Det kan vi ikke helt genkende, vi evaluere at det gik efter planen. 

-  DcH Landsmøde 18. marts 2023. Hvem deltager? 

Anne Mette og Rie deltager. 

 



2. Nye sager: 

- Varmepumpe – skal vi bestille en? 

Anina og Erik søger fonde til det. Vi bestiller en varmepume til det store fællesrum. 

- Klubmodul – herunder nye mail-adresser 

Anette tager sig af: klubmodul med holdoversigten og flytning af medlemmer. Hundefører 

der skal tilmeldes eller tilmeldes et ekstra hold. Hvis der er nogen der skal af et hold er det 

også Anette. Tildelt rettigheder til klubmodul. Ventelister. 

Brian: Admindstration af hjemmesiden. 

Rie og Anne Mette: booking 

Hele økonomi delen: Bianca. Alt med penge går til kasser. 

- Holdoversigten (Rie): Anette 

- varme og booking: Rie tager det. 

- Nøgler og nøglebrik: Anne Mette 

- ændring af kursus tilskud: Der er ændringer til tilskud, dette træder i kraft fra 1/3 2023 

- instruktør samling  23. februar kl. 18.00 (oprettelse af IU, kommunikation, hjælpe hinanden på 

tværs af holdene m.m) 

Indbydelse skal laves, sendes ud som mail 

start med at spise, kyling i karry med ris 

tilmelding senest 19/2 af hensyn til køkkenet 

Nyt fra bestyrelsen 

 

3. Nyt fra kassereren 

- Medlemstal 

- Budget eller andet vedr. økonomi 

Kasseren er ikke til stede 

 

4. Igangværende sager 

Ingen bemærkninger 

5. Nyt fra udvalgene 



AG syntes det tager lang tid at få svar fra bestyrelsen. Holdplan er lavet til marts. De er ved 

at samle sponsorgaver til stævne. 

Rally holder DGI d. 29 april. 

Hoopers, de har ikke kunnet kører det igennem et beregner program, så de har rede penge 

til at ligge. De bliver brugt til et stævne i marts. Der er et hoopers udvalg: Mette Olesen, 

Kirsten juul, Gitte Madsen, Marianne kirkegård. 

Kantinen: seddel med at tørre borde af og sætte i opvasker. 

 

6. Eventuelt 

 

7. Næste møder: 13 Marts kl.18, Anne Mette har mad med 

tirsdag d. 25 April kl. 18,  mad Trine 

 

 

Huskelisten: 

- Billeder: Anne Mette og Birgit (husk printer, køb fotopapir) 

- Skuffer nye navne på (Rie og Anne Mette) 

- Evt. fællesbillede af bestyrelse og af udvalg til bl.a. infoskæm – efter GF 

- Revidering af håndbog – er under udarbejdelse? Rie og Anne Mette 

- Skift af defekte tagplader (Rie/tømrer Nygaard) 

- Nye billeder på væggene i kantinen? (Rie har nogle) Det kommer med til Instruktør 

møde. 

- Sponsorskiltene skal der reklameres for i/ved klubhuset. 

- Lysmaster på lydighedsarealerne: Brian, Jens, Klaus, muligvis Erik.  Når Jorden er klar. 

 

 


