
                            DCH Vordingborg 

           Foreningen for aktive hundeejere 

                        Bestyrelsesmøde fredag d. 14 august 2020 kl. 18  Mosegårdsvej 20 Vordingborg 

 

Karin Rasmussen har mad med. 

Camilla er referent. 

Referat: 

1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde 

a. Referatet er godkendt med de ændringer er kommet. 

2. Nyt fra formanden 

a. Der er ikke kommet meget nyt siden sidst. 

b. Kredsen mangler en ny kasser ved årsskiftet, da Erik Danielsen stopper. 

c. Der afholdes landsmøde d. 30/8. Umiddelbart er der ikke nogen fra bestyrelsen der 

kan deltage. Harriet vil høre Ulla om hun skal deltage, og om hun vil afgive 

klubbens stemmer ved mødet. 

d. Der skal ske en opmåling af lokalet. 

3. Nyt fra kasseren, regnskab? 

a. Regnskabet er på vej, det ser fint ud. Dette skyldes bl.a. en øget tilgang af 

medlemmer(til trods for nedlukning i et par måneder i foråret). Vi har bl.a. haft en 

del hvalpehold og modulhold. 

b. Agilityudvalget ønsker en ny 3 meters tunnel, da den gamle er blevet spist af mus. 

Samtidigt ønskes der også ekstra sandsække. Dette blev der givet OK til. 

c. Forespørgelse ang. Kørepenge i forbindelse med fællesarrangementer med andre 

instruktører inden for samme disciplin som en selv. Det blev besluttet, at hvis det 

gavner klubbens virke, så vil klubben gerne dække. 

4. Årets hunde + jubilarer 

a. Det blev besluttet at der for 2020 ikke vil blive uddelt præmier til Årets Hund i alle 

discipliner, da der ikke har været megen konkurrenceaktivitet og at det derfor kan 

være svært at få det antal resultater der skal til for at kunne komme i betragtning. 



b. Jubilarer: Med indførelsen af klubmodul er det blevet vanskeligere at holde styr på 

hvornår folk er meldt ind. Det gælder især for medlemmer der overføres til klubben. 

Samtidigt blev der talt om hvor vidt vi skulle fejre et medlems samlede medlemskab 

i DcH eller blot i vores egen lokalforening. Det blev besluttet at vi fremadrettet giver 

gaver til folk når de har jubilæum i DcH regi.  

5. Klubmodul 

a. Kirsten og Pia har været inde over i forhold til at få flyttet folk til de rigtige hold(er 

der forsat fejl, så skal man kontakte Pia). 

b. Der er godt gang i regnskabet. Det ville være en fordel hvis vi overvejer at få så få 

betalinger via mobilpay som muligt, da det giver en masse ekstra arbejde for Maria. 

c. Der var spørgsmål i forbindelse med tilbagebetaling af startgebyr ved afbud inden 

for tidsfristen. Det kan kun gøres ved at bruge enten Harriets eller Marias kode. Der 

var lidt snak om man skulle foreslå at beløbet reserveres indtil efter tidsfristen og der 

først trækkes et beløb herefter. Det ville give mindre arbejde. 

d. Der er nogle problemer med at tilføje deltagere til konkurrencer, som ikke er meldt 

til online(eller hvis der skal ændres klasse), nu hvor der ikke længere er et 

medlemsnummer tilknyttet medlemmet. 

6. Opmåling af klublokale  

a. Klublokalet har et areal på 44 m2(med køkken, men uden kontor), hvilket betyder at 

der maksimalt må være 22 personer i rummet(hvis vi følger anbefalingen om 2 m2 

pr. person ved primært stilsiddende aktivitet) 

7. landsstævner 22-23 august 

a. Der er godt styr på de to konkurrencer. Det har været lidt svært at skaffe 

tilstrækkeligt med hjælpere til agility. Harriet har lovet at sørge for mad til begge 

dage. Det bliver portionsanrettet smørrebrød.  

8. Konkurrencer 2021 

a. Agilityudvalget vil gerne afholde konkurrence såfremt vi kan låne faciliteterne af 

DAF i tilfældet af at vores egen ikke er gode nok på det tidspunkt. Der ønskes om 

datoerne 8. maj og 11. september 

b. Rally ønsker datoerne 9. maj og 12. september. 

c. Karsten spørger indtil afvikling af Nose Work-konkurrence. Bestyrelsen giver grønt 

lys til afvikling af en konkurrence, hvis kræfterne til at løfte det kan findes blandt 



klubbens medlemmer. Pt. har bestyrelsen selv fokus på at afvikle konkurrencer, der 

er en del af DcH’s prøveprogrammer. 

9. Instruktørweekend 19-20 sep. 

a. Alt er på plads. 

b. Der var spørgsmål om andre end intruktører/bestyrelsesmedlemmer kan deltage. Det 

blev der sagt nej til. 

10. Klubmesterskab lydighed 3/10 

a. Vi skal have styr på hvem der ønsker at deltage, samt lave en indbydelse. Der er et 

ønske om at vi sender nogle hjælpere med til sporlægning, rundering m.m. Pia sørger 

for dette, samt indbydelse. 

b. Bøgestrømmen har sagt ja til at afvikle konkurrencen i år(de sidste to år har de haft 

hunde der har deltaget i vores lokalkonkurrence). 

11. Klubmesterskaber rally d. 10 okt. Agility 11 okt. 

a. Agility: Karin spørger efter en dommer. Der skal laves en indbydelse. 

b. Rally: Udvalget finder en dommer og sørger for indbydelse. 

c. For begge dage gælder det at det koster 50 kr. og er inkl. Forplejning. 

d. Begivenhederne skal oprettes på klubmodul(ikke som en konkurrence) 

12. Arbejdsdag 

a. Lørdag d. 5/9-20 

b. Der blev talt om hvad der skulle laves: 

i. Smørre borde-bænkesæt 

ii. Oprydning i diverse rum(agility-redskab-klubhus). Nogle af de ting som ikke 

bruges længere i agilityrummet skal væk, så det ikke fylder. Evt. kan det 

sælges videre. 

iii. Større hjul på grillen(evt. Hjul på A) 

13. næste møde 

a. Næste møde d. 6. november. Camilla har mad med. Karsten tager AA-batterier med 

til uret. 

14. evt. 

a. Pia har et ønske om at trænerne bliver bedre til at orientere om ændrede 

træningstider, så hun kan ændre på hjemmesiden. 



b. Pia gør opmærksom på at hun ikke er lydighedsudvalget. Og spurgte samtidigt om 

nyhedsbrev blev sendt til godkendelse inden det blev sendt til medlemmerne. Det 

blev sendt til godkendelse inden det blev sendt ud sidst. 

c. Karsten spurgte ind til hvor meget plads der skulle bruges til juleløbet hvis vi var så 

mange som vi plejer, så han kunne undersøge alternativer. 

d. Karsten spurgte om opslaget om gåtur kom på hjemmesiden. Pia vil gerne have ting 

der skal på hjemmesiden tilsendt særskilt. 

e. Snak om hvordan vi kan fastholde de nye medlemmer. 

f. Der blev talt om stemningen på instruktørmøderne. 

 

 

Venlig hilsen  

Harriet 

 

 

 


