
Referat bestyrelsesmøde 

Torsdag 18. august 2022 

Afbud fra Birgit Andersen (ferie) 

Til stede var: Ane Marie Simmelkjær, Anette Becker, Brian Jensen, Anne Mette Poulsen, 

  Lene Fischer-Olsen og Inger-Lis Pedersen. 

1. Nyt fra formanden

- Sponsorstøtte fra Agria – 10.000 kr.

God aften, det skulle foregå på engelsk. Agria var meget tilfredse.

- Mail fra Jimmy Madsen vedr. selvtræning på vores arealer (Han foreslår at han betaler

grundkontingent)

Hvad mener han med selvtræning, hvad forventer han og hvad forventer vi? Er vi overhovedet

interesserede i det? (Rie kontakter ham).

- Ansøgning fra Gitte Madsen og Kirsten Juul Nielsen vedr. uddannelse til hoopers-dommer og

Kredsinstruktør.

Det godkendes.

- DM deltagere – evt. beløb til dem.

P.a. af prisstigningerne på el osv. får man betalt sine starter og ikke andet.

2. Nye sager

- Klubmodul, herunder håndtering af nye hundeførere (Anette B)

Hvalpehundeførerne er på holdene de skal på, så der er ikke noget der skal gøres mht. det. Helles

hold er fyldt op (torsdag). Marianne og Tinas hold 6 (mandag). Ulla og Ritas hold har 5 (tirsdag).

Opslag på facebook, Rie laver det.

Alle på ventelisterne kommer på hold.

Hvad gør vi hvis vi ikke kan tilbyde plads til nogen?

Alle skal have alle rettigheder.

- Holdplan september

Agility har lavet plan

- Godkendelse af ny hoopersinstruktør

Mette Olesen, har alle overbygninger i DcH, har DKK’s overbygning, i kreds 2’s

uddannelsesudvalg. Godkendes.

3. Nyt fra kassereren

- Medlemstal

256 medlemmer.



- Evt. budget eller andet vedr. økonomi 

Strøm koster en formue. 

Måske luft til luft pumpe for at spare på strømmen. (Anette finder ud af noget) 

 

4. Igangværende sager 

- Revidering af håndbog - er under udarbejdelse 

Er under udarbejdelse. 

- Lys på de nederste baner (Brian) 

Der arbejdes på sagen. 

- Skift af defekte tagplader (Rie/tømrer Nygaard) 

Er der endnu. 

- Nye billeder på væggene i kantinen 

Kommer på huskelisten 

- Sponsorskiltene skal der reklameres for i/ved klubhuset 

Kommer på huskelisten 

 

5. Nyt fra udvalgene 

- Agility- og Hoopersudvalg 

Ny holdplan, deltaget i agriakursus, konkurrence i september, evt. trænermøde. Evt 

klasseløbsstævne. Maiken Dreier godkendt som træner. Hoopers kursus i weekenden, ny træner. 

- Rallyudvalg 

Møde i tirsdags. Hjemmekonkurrence og holdplan blev diskuteret. 

- Lydighedsudvalg 

Flemming tager A- hold. 

Jytte stopper som træner ved udgangen af september. Sanne tager C-B hundene (Hanne 

Thomsen vil måske godt hjælpe). Møde omkring september konkurrencen. 

- Noseworkudvalg 

Nyt begynderhold startes til september. 

- Aktivitetsudvalg/Ad hoc 

Intet nyt. Julefrokost skal planlægges. 

- Kantineudvalg 

Sedler i skuffen i kantinen bruges stadig. 

Kan kantinen få besked hvis der ikke er hold? 

- Materialeudvalg 

Der har været sommerferie så der er ikke sket noget. 



- Hal ad hoc udvalg 

Der vandes op dernede.  

 

6. Eventuelt  

Regning for hoopers leje. 

 

7. Næste møde 

Klubmodulmøde søndag d. 30/10 2022, kl. 9:00- 14:00 

Anette tager rundstykker med. 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 11/10 2022 kl. 18:00 (Rie har mad med) 

 

 

8. Huskelisten 

- 16.4.20 – billeder og skuffer (Rie og Anne Mette) 

- 18.1.21 – Fællesbillede af bestyrelse og af udvalg til bl.a. infoskærm 

- 26.10.21 – afbindingspæle i jern, faskinerør stoppet ved traktorskur, grøn plade med bule på 

klubhus udskiftes (Brian) 


