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Deltagere:  

Ane-Marie Simmelkjær, Anette Becker, Anita Johansen, Brian Jensen, Inger-Lis Pedersen, 

Lene Fischer-Olsen (Suppl.) Afbud: Anne Mette Z Poulsen 

 

 

 

1. Nyt fra formanden 

- Generalforsamling 31.1.2022  

o Udsat pga. afstandskrav.- Rie skriver til medlemmer. Ny dato kan meldes ud 

med kort varsel, da dagsordenen allerede er udsendt. (re: 14/2 2022) 

o 25 års Jubilæum - Ane-Marie Simmelkjær og Lisa Kristensen. 

o Æresmedlem - et nyt æresmedlem er besluttet. (Rie laver beskrivelse) 

- Pokaler for konkurrencer-  

o Udvalgene skal udregne/beslutte, hvem der skal have dem. 

- Pokaler -  

o Indstillinger til hæderspokaler gennemgået og besluttet. Gitte kontaktes 

vedr. ungdomspokalen. 

- Mail fra Heine Kristensen - vedr. infoskærm, gaver/jubilæum. 

o Emner debatteret - Heine får svar fra Rie.  

 Infoskærm er oppe igen efter opdatering.  

 Gavelisten er ret klar i forhold til hvem der skal have gaver og hvor-

når. Der kikkes på gavedokumentet og ser om der skal opdateret 

fremadrettet (Anette/Lene). 

 DcH-Bladet - omtaler - Der er sjældent noget om jubilæer i bladet - 

det er for det mest mindeord. De få omtaler, der er om jubilæer er 

korte opslag. Hvis der skal sendes noget fra os fremadrettet, skal det 

gøres for alles jubilæer og der skal der være nogen, der vil skrive et 

opslag hver gang. 

 Æresmedlemmer - Bestyrelsen har valgt en. 

- Mail fra Trine Balleby vedr. halbund - 

o Emnet - Debatteret - Rie giver svar til Trine (agilityudvalg)  

o Haludvalget arbejder på sagen vedr. konkurrence d. 5-6/2 mht. tromling. 

o Det er en træningshal, og er aldrig lovet, at den skulle være andet og hvis 

den standard den har, ikke er god nok til konkurrencer, må der holdes kon-

kurrencer udendørs eller aflyses.  

o Der bevilliges under ingen omstændigheder penge til at holde konkurrencer 

i andre haller eller til at gøre hallen til en professionel konkurrencehal. 

Kunstgræs ville koster ca. 1/2 mill. Der vil kun blive brugt pengene på nød-

vendig vedligeholdelse af hallen, da der er andre ting i klubben end hallen. 

- Corona (nyhedsbrev januar 2022)  

o udsendt. 

- Hold februar 22 -  

o Holdplanen gennemgået - få ændringer (Anita opdater planen) 
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o Agility hold mangler opdatering af kommende hold. 

o Selvtræningsgrupper fjernes fra klubmodul 

o forslag til ny 1/2 års holdstruktur- arbejdes der videre med i foråret,  

o der afholdes et trænermøde i marts/april med evt. ny struktur. 

- Klubben har 80 års jubilæum d. 16/4 2022 (midt i påskeferien) 

o der afholdes ikke noget. 

 

 

2. Nyt fra kassereren: 

- Medlemstal - 213 medlemmer 

- Nyt budget gennemgået. 

- Rullende kontingent – Starter først 1/2 2022, men vi har besluttet at fortsætte med 

opkrævning d. 1/1, som nu. Det er fremadrettet MEGETvigtigt, at trænerne får 

meddelt, at en hundefører er stoppet på holdet og/eller i klubben, da de ellers op-

kræves automatisk efter 1 år. 

 

3. Uafsluttede og igangværende emner: 

- 16-10 2020 - Lys på baner og rallybanen (udsat til 2022)  

o Der undersøges stadig, hvor der kan købes master til en overkommelig pris. 

Opgaven er ikke så enkelt og ligetil. 

- 18-08-2021 - Boks til bl.a. nøgler i rummet ved kantinen (Rie). 

o Er på vej 

- 16-04 2020 - Billeder og skuffer (Anne Mette og Rie) 

o Intet nyt 

- 18-08-2021 - Fællesbillede – bestyrelse og udvalg – til bl.a. infoskærm. 

o Intet nyt 

- 18-08-2021 - Skift af tagplader på hallen (Rie). 

o Udskiftning af defekte plader af tømrer Nygaard, men det tager lidt tid. Vi må 

presse på, da det jo er en erstatningen, han skal lave. 

- 18-08-2021 - Udvidelse af overvågning (Inger-Lis). 

o Kamera er sat op på bagsiden af klubhuset mod cykelsti. Afsluttet. 

- 26/10 2021 - Bom isf.kæde (Brian og Rie).  

o Det haster med den bom, da det næsten er umuligt at sætte låsen på. Brian 

speeder arbejdet op. 

- 24/10 2021 - Lille mødelokale/depot. 

o Der laves ikke om på kontor og mødelokale alligevel, men der blev ryddet 

op og køleskab og fryser er flyttet i garderoben. Nosework får nyt skab i 

garderoben og Agility får et af de skabe som Nosework havde i undervis-

ningslokalet. Afsluttet. 

- 26/10 2021 - Afbindingspæle i jern. (Brian) 

 Hvalpelegepladsen. (Brian) 

 Faskinerø. (Brian) 

 Grøn plade på klubhus. (Brian) 
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4. Nyt fra udvalgene: 

- Agilityudvalget 

o Brev som beskrevet tidligere 

- Rallyudvalget 

o Pinde til afbinding mangler på banerne som rally bruger. 

o Konkurrence i februar aflystes. 

- Lydighedsudvalget. 

o Udvalget ønsker holdtitler/navne ændret til Begynder (Pre og C- begyndere) 

og Konkurrence (C-B-A-hold). De skal stadig hedde DcH-Lydighed foran, så 

det er klart, at det er med henblik på DcH-konkurrence, at man deltager på 

holdene, ikke som hyggehold og at trænerne er obs. på og bliver bedre til at 

få folk flyttet fra holdene, hvis de ikke vil gå til konkurrence på sigt f.eks. ef-

ter 3 -6 mdr..  

o Man kan frygte at det bliver en gentagelse af det gamle hold ”Almen lydig-

hed”, hvor det ikke var muligt at få hf. flyttet væk fra holdet, så der kunne 

komme nye på holdet ved holdskift. Vi ændrer ikke yderligere i holde-

ne/beskrivelserne, før vi får kikket på den nye holdstruktur, når hold/navne 

evt. alligevel skal ændres. 

- Noseworkudvalget - Intet 

- Aktivitetsudvalget 

o Aflysning af nytårskur pga. afstandskrav. Der er mange ønsker om at det 

igen bliver til en juleafslutning som tidligere. 

- Kantineudvalget - Intet 

- Materialeudvalget - Se under uafsluttede og igangværende emner. 

- Hal ad hoc udvalg - Har haft møde med rådgiveren og hans råd bør følges.  

 

 

5. Eventuelt 

- Kursustilskud for private kursus uden at kurset er udbudt til alle i klubben. Det de-

batteres om der skal ændres på reglerne. 

 

6. Næste møde:  

- Møde 9. februar 2022 (spisning kl. 18.00 - møde kl. 18.30 (Lene mad). 

 


