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Deltagere: Ane-Marie Simmelkjær, Inger-Lis Pedersen, Anita Johansen, Brian Jensen, 

Anne Mette Z Poulsen, Afbud: Lene Fischer-Olsen, Anette Becker, Suppl. Birgit Ander-

sen 

 

1. Nyt fra formanden 

 

A. Konstituering af den nye bestyrelse: 
 Formand – Rie 
 Kasserer – Inger-Lis 
 Næstformand - Inger-Lis 
 Sekretær – Anita 
 Bestyrelsesrepræsentanter til følgende udvalg: 

- TKU (træningskoordinator) omdøbes til HKU Holdkoordinator - Anita 
- Agilityudvalg - Brian  
- Lydighedsudvalg - Anne-Mette 
- Rallyudvalg - (Anette) 
- Nosework-udvalg - Rie 
- Aktivitetsudvalg - (Anette) 
- Bankoudvalg - Inger-Lis 
- Kantineudvalg - Lene (bindeled mellem bestyrel-

se/udvalg/kantinenansv.) 
- Kantineansvarlig - Trine Balleby 
- Materialeansvarlig  - Brian 

 
B. Underskrift af de nye vedtægter - underskrift fra de fremmødte. 

 

C. Generalforsamling 14.2.22 – evaluering af evt. punkter. 

 

 Trænermøde - se dato senere 

 Trænere udannet i andet regi - Vi mangler kun instruktører til hval-

pe/begynder +6 mdr. og DcH-lydighed, kommer der én, som vil tage et af 

disse hold, vil vi have de relevante uddannelsespapirer indsendt til Lands-

uddannelsesudvalget (LUU) og have det godkendt og have deres vurdering 

til, hvad der skal suppleres med af uddannelse i DcH Regi, for at få en rød 

instruktørbog. Ellers forbliver man instruktørass. jvf. vores instruktørbe-
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skrivelser, nøjagtig som i tidligere tilfælde. Pt. mangler vi ikke flere Agility-

instruktører/hold og der er 3 nyuddannede instruktører på vej i 2023.  

 Bankohjælpere -  Man kan ikke forvente at de forskellig grene i klubben 

lægge x antal mandskab til som Bankohjælpere, men vil hilse velkommen 

hvis forslagsstilleren ville være tovholder på sagen.  

Vi tror på at det hjælper med opslag og at trænerne får noget relevant in-

fomateriale fra bankoudvalget som de kan reklamere med på holdene, at 

de kan fortæller om, hvor meget banko har støttet klubben igennem årene 

og hvad det vil betyde for klubben, hvis vi ikke længere har Banko som 

støtte.  

Hvis der ikke kommer flere og nye hjælpere og at vi er nødt til at opsige 

medlemsskabet af bankodelen i juni 2022, vil der være mange ting vil er 

nødt undvære. såsom nye forhindringer, træningsudstyr mv. 

 Startbog Nosework - Nosework udvalget kikker på det med udlevering af 

Startbog til nuværende medlemmer.  

 Lydtræning - Vedr. hold/kursus i LYDtræning op mod nytår, som der blev 

opfordret til at DcH Herning skulle stå for.  

Som hold for medlemmer af DcH, hvis der skal undervises og trænes med 

hunde på klubbens område med vores instruktører pga. medlem-

skab/forsikring. Der vil være betaling som for et ekstra hold.  

Hvis personer uden medlemskab skal deltage i noget sådan på klubben 

område kan det kun laves som et kursus/foredrag uden hund, med beta-

ling for deltagelse for alle som et EVENT. 

 

D. 1. suppleant i bestyrelsen. 

 Birgit Andersen tilbydes at deltage i bestyrelsesmøder, uden stemmeret. 

 

E. Betaling renovation (Inger-Lis) 

 Vi betaler i alle mdr., så vi kan ikke spare noget ved at afmelde i ferierne. 

 

F. Det nye Klubmodul/webinar 

 Det er et okay webinar, men kræver, at man ved lidt om hvordan  det 

gamle klubmodul fungere. Det er ikke helt dækkende for alle områder 

endnu, da noget af indholdet mangler at blive udviklet.  
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G. Kommunikationshjælp fra DGI.  

 Vi ønsker ikke at modtage et online kursus med kommunikationshjælp. 

 

H. Mail fra Lands Ungdomsudvalget vedr. ungdomsweekend i Herning. 

 DcH Ungdom ønsker at afholde en ungdomslejr i Herning i starten af 

sommerferien 2022. Det siger vi ja til til, men vi kan umiddelbart ikke love 

at lægge hjælpere til. Rie giver dem besked. 

 

I. Salg af vandingsanlæg (Inger-Lis) 

 DcH Kolding har udtrykt ønsker om evt. at købe det vandingsanlæg vi 

brugte tidligere. Vi sætter prisen til 4000 kr. Inger-Lis formidler dette. 

 

J. Gaveregulativ (Inger-Lis) -  

 Hvem vil stå for at uddele gaver på de forskellige aftener? Udvalgene kan 

uddele til de trænere/frivillige, som er under dem, hvis ikke andre fra be-

styrelsen er til stede den pågældende aften/dag. 

 På næste møde kigges der igen på gaveregulativet, gavekortindkøb og der 

sættes beløb på de enkelte gaver/blomster/kurve. 

 

K. DGI Rallyturnering 2022  

 Afholdes i Herning d. 2/4 2022 

 

L. Nyt fra kredsgeneralforsamling 

 Langt møde med gennemgang og godkendelse af de nye vedtægter for 

Kreds 2. Ny uddannelsesformand Susanne Sommerlund fra Ikast. Jan Niel-

sen deltog og fortalte om landsens udspil mht. DcH-certificerede kontrakt-

instruktører. Og det var der mildest talt ikke opbakning til i nogen klubber i 

Kreds 2. 

M. Møde om kontraktinstruktører (sende brev til Kreds 2/HB) 

 I stedet for et møde sender vores input til Rie, som samler det og sender 

det til næstformand/sekretær i Kreds 2. 

 

2. Nyt fra kassereren: 

- Medlemstal - 241 medlemer. 
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3. Igangværende sager: 

- 16-10-2020 - Lys på de nederste baner opsættes foråret 2022. 

o  VSKC metalmaster købes - 1000 kr. pr. stk. (med eller uden moms?)(Rie 

får Erik til at snakker med Klaus Andersen, Vildbjerg)  

o Masterne er 25 meter høje og kan deles i 3 dele.  

o Pris på master, transport, gravearbejde, maskineleje, cement og elkab-

ler. Der skal laves budget på, inden vi går i gang. Brian undersøgelse af 

priser. Forventet min. pris kan være 20.000-25.000 kr. 

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

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

- 18-0-2021 - Fællesbillede – bestyrelse og udvalg – til bl.a. infoskærm (flyttes 

til huskelisten) 

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

o Nygaard kontaktes igen (Rie) 

- 26-10-2021 - Afbindingspæle i jern. (Brian) - (flyttes til huskelisten) Hvalpele-

gepladsen skal have en omgang. (overgår til aktivitetsudvalget),  Faskinerør 

stoppet ved traktorskur. (Brian) (flyttes til huskelisten) Grøn plade med bule 

på klubhus udskiftes. (Brian) (flyttes til huskelisten) 

- 09-01-2022 - Forslag til ny halvårs holdstruktur (arbejdes videre med på et 

senere møde). 

- 09-01-2022 - Afholdelse af trænermøde i foråret 22 -   

o Tirsdag 3/5 2022 kl. 18.00 - mad/kantinen - 

o Bestyrelsen - møde vedr. trænermøde og ny holdstruktur - Søndag d. 

27/3 kl. 9.00 - (rundstykker og frokost IngerLis). 

- 09-01-2022 - Brandvej/parkeringskilte til cykelsti/bommen. (Brian) 

 

4. Nyt fra udvalgene: 

- Agilityudvalget - møde med udvalget d. 1/3 

- Rallyudvalget - Intet nyt. 

- Lydighedsudvalget 

o afholdt opdateringsmøde vedr. nuværende hold.  

o 25/4 prøvekonkurrence med dommer på for hf på hold. 

- Noseworkudvalget - Intet nyt. 

- Aktivitetsudvalget - Intet nyt. 

- Kantineudvalget - Intet nyt. 



Referat Bestyrelsesmøde d. 24-02-2022 
Side 5 af 5 

- Materialeudvalget - Intet nyt 

- Hal ad hoc udvalg - Intet nyt 

 

5. Eventuelt: 

a. Klikkergruppen ønsker at blive et hold.  

 Bestyrelsen har debatteret deres oplæg til holdbeskrivelse, og 

indkalder til et opklarende møde med Majbritt Høj Clausen.  

 Det fremgår ikke om holdet er klikkerbaseret træning.  

 Vi forventer, at der er undervisning med en træner hver gang.  

 

6. Næste møde:  

a. Næste møde Søndag d.27/3 2022 - først alm. kort bestyrelsesmøde deref-

ter møde om trænermøde og holdstruktur. Inger-Lis - Morgenmad og fro-

kost. 

b. Efterfølgende bestyrelsesmøde: Tirsdag 26/4 2022 - kl. 18.00 - 18.30.  

Mad: Rie. 

 

Huskelisten: 

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

- 18-0-2021 - Fællesbillede – bestyrelse og udvalg – til bl.a. infoskærm  

- 26-10-2021 - Afbindingspæle i jern, Faskinerør stoppet ved traktorskur, Grøn 

plade med bule på klubhus udskiftes. (Brian) 

 


