
Referat af bestyrelsesmøde d. 30.09.22 kl. 18.00 på Mosegården. 

Til stede: Majbrit, Pia, Henning, Mads, Karin J og Karin R. 

Afbud: Camilla. 

 

Pkt. 1 

Nyt fra formanden:  

Åbent hus: Gik rigtig fint, der var ikke overvældende mange mennesker, men der var flere 

end året før og Eftersøgningstjenesten blev flittigt besøgt og vi fik en god snak med en af 

vores lokale politikere 

Nose Workkonkurrencer: Begge da gik, trods strømafbrydelse lørdag og tyverialarm 
søndag, rigtig godt. Folk var glade og havde en god oplevelse. Vores hjælpere gjorde et 
rigtig godt stykke arbejde. 

Opdatering på Nose Work i 23: Jeg skrev tidligere at Jeannette havde dobbeltbooket sig. 
Hun har bedt om at der bliver fundet en anden dommer til konkurrencen i Jylland, så hun 
kan dømme hos os d. 12/3. Det bliver en kl. 1, så vi kan tilbyde muligheden for 
konkurrencer for de der træner Nose Work på hold her i klubben.  
Vi har fået en forhåndsgodkendelse på at kunne holde en Landsdækkende Nose 
Workkonkurrence i efteråret, det betyder ikke at vi skal, men at muligheden er der. 

DM:  

Vi har haft to deltagere til DM i weekenden. Karin Rasmussen i agility og Morten Thomsen 
i E-klassen. Begge blev placeret fint midt i feltet. 

Tak til Pia for at komme til Haslev for at bære fanen. 

Nyt fra lands 

Rabat på liner: Der er forhandlet en rabataftale med Egonsliner.dk på 10 % for DcH 
Medlemmer 

DcH Domicil: Ideen med et domicil lever fortsat, der skulle komme et oplæg til landsmødet 
2023 

Agility: Der arbejdes på en fælles resultatbog for DcH og DKK 

Interesse for arbejde for landsforeningen: Der er(eller skal, det står ikke klart) nedsat en 
arbejdsgruppe, der skal se på hvordan det gøres mere attraktivt at lave arbejde for 
landsforeningen. 

Initiativfonden: Det er vanskeligt at finde tid til at mødes. Der er ikke fundet en ny formand 
efter Peder stoppede tidligere i 2022, hvilket også betyder at der pt. ikke er meget aktivitet. 

DM 2023: Det vides at DM i 2023 skal afvikles i kreds 3, men på nuværende tidspunkt er 
der ikke en lokalforening, der har budt ind på værtskabet. 

Generelt omkring dommere: Der mangler dommere i alle discipliner. 

http://egonsliner.dk/


Instruktører: Der er generelt ret forskellige holdninger mht. hvad man kan sætte af 
grænser når det drejer sig om antallet af hundeførere på et hold og hvilke krav man kan 
stille til hundeførerne. Der er desværre en tendens til en rigtig dårlig stemning når dette er 
på dagsordenen, og ved sidste møde kom der desuden en påstand om bl.a. at folk skulle 
være nægtet træning i klubben. Vedkommende der fremsatte påstanden ønskede ikke at 
uddybe hvem man mente dette var. 

Bestyrelsen drøfter dette emne i forbindelse med pkt. 7 på dagsordenen. 

 

Nyt fra kreds 

Fra formanden: 

Kredsens uddannelsesudvalg er ramt af sygdom og deraf manglende medlemmer. 

Der er udfordringer med at alle uden videre kan købe resultatbøger hos Rønde og Rudby, 
da det er umuligt for lokalforeningerne at verificere hvor vidt underskriften er ægte. 

Uddannelserne er ret udgiftstungt for kredsen, hvilket formentligt vil betyde at der kommer 
en prisstigning.  

Fra Pia og Karin J som deltog sidste kredsrådsmøde. 

Det bliver desværre IKKE muligt at afholde ren C-konkurrence.  

Prisen for uddannelse vil ikke stige i 2023 alligevel. Måske kommer der en mindre stigning 
derefter.  

Kredsen har faktisk mange penge. Der var på mødet forskellige forslag til, hvordan disse 
kunne bruges.  

En episode omkring opførsel hos hundefører ved DM har medført karantæne.  

Klubberne skal sørge for at deres medlemmer ved, hvordan man opfører sig til 
konkurrencer.  

Det skal være klubberne der køber startbøger som medlemmerne så kan købe og få 
underskrevet af et bestyrelsesmedlem i klubben. 

Der bliver talt om stigning i tilmeldingsgebyr i agility. DCH-program, rally og NW holder 
prisen næste år.  

Der er tale om at få arrangeret en hundeførerweekend i kredsen.  

Der er fortsat problemer med NETS. Kredsformanden vil undersøge andre udbydere af 
betalingsløsninger. 

Reglerne for Hoopers er på plads og bogen er udkommet. Hoopers kommer så vidt vides 
ikke med til DM 2023. 

 

Pkt. 2 

Nyt fra kassereren. 



Pia gennemgik regnskabet. Spørgsmål til post 3090, mødeudgifter. Det var til mad på 
Landsmødet i foråret.  

Vi aftaler at regnskabet fremover sendes til bestyrelsen forud for mødet og vi så kun taler 
om de poster der er spørgsmål til.  

 

 

 

Pkt. 3 

Kommende aktiviteter 

Klubmesterskabet i DCH program er næsten klar. Mads kommer om morgenen og hjælper 
Pia med opsætning af det sidste. Pia deltager i C og Harriet i B-klassen. Derudover er der 
tilmeldt 3 fra Bøgestrømmen i C og 2 fra Bøgestrømmen i B. Der vil blive brugt godbidder 
fra klubbens beholdning. 

Klubmesterskabet i agility. Får at betalingen skal komme korrekt ind skal der laves et 
ekstra event for at man kan tilmelde med hund nr. 2. Næste år skal den posteres 
anderledes. Pia sørger for at flytte til rette post efterfølgende for dette år.  

Klubmesterskab i NW. Udvalget har holdt møde. Det aftaler at det bliver afholdt d. 
23.10.22. Dem der træner søndag vil forsøge at friholde pladsen foran containeren om 
formiddagen da det skal bruges til NW. Man kan kun deltage med 1 hund. Det bliver en 
klasse åben, light.  

Der vil blive brugt godbidder og rosetter fra klubbens beholdning.  

Majbrit vil sørge for indkøb af en vandrepokal til NW. 

 

Pkt. 4 

Rullende kontingent 

Camilla har foreslået at vi evt. afholder en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse 
med næste bestyrelsesmøde for at få tilrettet vedtægterne i forhold til rullende kontingent 
så dette kan indføres umiddelbart. 

Vi drøfter dette.  

Vores bestyrelsesmøder slutter altid meget sent så der er blandt de tilstedeværende ikke 
overskud til at skulle afholde ekstraordinær generalforsamling med kort varsel. Vi har jo 
nok alle prøvet at skulle betale fuldt kontingent for en kort periode hvis vi har indmeldt os 
sent på året.  

Vi drøfter også at det kan blive en udfordring med rullende kontingent i kombination med 
de kvartalsvise træningsgebyrer vi indfører næste år.  

Rullende kontingent må vente til den ordinære generalforsamling. 

 



Pkt. 5 

Regler for flidspræmien 

Vi drøfter rettelser. Bl.a. den sidste sætning skal slettes. Majbrit laver et udkast til nye 
regler.  

 

Pkt. 6 

Instruktører og bid 

Tilbagemelding fra Ordensudvalget. Alle skader på instruktører skal meldes til DCH’s 
forsikring. 

Pkt. 7 

Modtaget mail fra instruktør 

Vedr. mail fra DCH Vordingborg til Uddannelsesudvalget kan vi konstatere at ingen af de 
tilstedeværende var inddraget.  

Vedr. friholdelse for dufte på arealer.  

På instruktørmødet var der blevet sagt at arealet skulle friholdes i 1 måned. I brevet 
nævnes 14 dage.  

Bestyrelsen enes om at det er rimeligt at vi gør, hvad vi kan for at friholde arealer 14 dage 
før stævner/kurser.  

Den slags mener vi at instruktørerne burde kunne aftale på instruktørmøderne. Herunder 
også mere bestemt, hvilke områder det drejer sig om. Ikke hele klubbens areal.  

Vi opfordrer til at der gives besked i god tid ved behov for friholdelse.  

I forhold til instruktørmøder generelt aftales på dagens møde, at Majbrit fremover vil være 
ordstyrer på instruktørmøderne.  

Bestyrelsen vil udforme et svar på brevet til bestyrelsen.  

De tilstedeværende på dagens møde vil taler om kommunikationen vedr. afvisnng af punkt 
på dagsordenen til instruktørmødet.  

Vi efterrationaliserer og må erkende at vi faktisk ikke har forholdt os rigtigt til Camillas 
henvendelse vedr. dette.  

Vi skriver en mail til Camilla omkring dette.  

 

Pkt. 8 

Nyt vedr. lys på pladsen 

Henning har et forslag til en midlertidig løsning. Opsætning af teleskopmast på 
containeren. Henning har nogle master. Vi skal have indkøbt projektør. Materialeudvalget 
ser på indkøb og muligheder for fastgørelse til containerens tag. 



Pkt. 9 

Næste møde 

Næste møde bliver 14.11.22 kl. 18.00. Mads sørger for en juleplatte. 

Pkt. 10 

Eventuelt 

Vi ønsker fremover at mailkorrespondance i forhold til bestyrelsesmøder/aktiviteter 
begrænses i længde og mængde da nuancerne let går tabt. Hvis vi har emner der skal 
tages stilling til forud for møder må vi afholde små ekstramøder så tingene ikke drukner. 

 

Punkter til næste møde: 

Planlægning af juleafslutning d. 26.11.22. 

Planlægning af den ordinære generalforsamling 08.01.23.  

Indkøb af præmier for hele 2023? 

Flidspræmie – valg af modtager – og vedtagelse af nye regler.  

Kandidater til bestyrelsen – genopstillinger ?  

 

Referent 

Karin Rasmussen 

 


