
Referat af bestyrelsesmøde d. 29.07.22 på Mosegården. 
 
Til stede: 
Camilla, Majbrit, Pia, Henning, Karin R, Karin J.  
Afbud fra Mads.   
 
Rettelse til referat fra sidste møde: 
Regler for Årets hund i NW er på plads. Vi undskylder overfor Nose Work udvalget. 
 
Pkt. 1, Nyt fra formanden:  
Camilla har forud for mødet mailet nyt til orientering. Nedenstående er det meste af 
mailen: 
 
Ang. kontakt til kommunen, så har de fået besked på hvor der skal slås græs, og jeg har 
fået koden til nøgleskabet, så vi kan fylde op med sæbe og papir ved konkurrencer. Jeg 
må bare ikke dele den ud til alle. 
 
Mht. åbent hus, så bliver det en ret sølle affære, da næsten alle foreninger har meldt fra 
herude. Udover os, så deltager automobilklubben, softball og modelflyverne, og vi samles 
alle nede omkring parkeringspladsen ved gokart-klubben. Karin J har lovet at sørge for 
noget folk kan prøve af, og jeg har fået lokket folk fra eftersøgningstjenesten til at komme.  
 
Vi er heldige at der bliver startet et hvalpehold op til august, og udover det så kommer der 
både et begynder hold i rally og agility. 
 
 
Kredsen 
Der er kommet referat fra endnu et kredsbestyrelsesmøde.  

• Lokalforeninger med mindre end 40 medlemmer betragtes som 
små lokalforeninger. Man har talt om kontigentfritagelse, men det 
er ikke ført igennem pga. forsikring.  

• Der er åbenbart nogle uenigheder ifht. uddannelse i kredsen. 
Referatet nævner ikke hvad det drejer sig om. Der er 12 tilmeldt til 
IGU i efteråret. Adam er tilmeldt her fra klubben. 

• Der er generelt mangel på lokalforeninger der vil lægge hus til 
uddannelse.  

• Der er kredsrådsmøde d. 28. september 

Hovedbestyrelsen m.m. 

• Der skal laves en arbejdsgruppe, der skal arbejde med 
mulighederne for væsentest af hunde ved ALLE konkurrencer i 
DcH. Hhv. rally og agility-udvalgene har gjort opmærksom på 
problematikkerne omkring dette når man har +50 hunde, der skal 
igennem en sådan test. Derudover er der også udfordringer ifht. 
uddannelse af de der skal udføre testen og økonomi til indkøb af 
chipscanner. Vi hører formentlig mere når arbejdsgruppen har set 



nærmere på det. Formålet er at gøre hundeførerne mere 
opmærksomme på at hundene også skal kunne håndteres af 
andre. 

• Der er ændret på reglerne i forbindelse med afviklingen af DM i 
agility. Fremover vil vinderen af hhv. AG og SP-løbet lørdag gå 
direkte videre til finalen. 

• Det er svært at få lokalforeninger til at påtage sig opgaven med at 
afvikle DM.  

• Intet nyt ang. certificering af instruktører, det er foreslået at man 
blot ændrer på vedtægterne, man godt må tjene penge i DcH. 
Dette forslag ses der nærmere på. 

• Opdateringerne af klubmodul er endnu ikke helt på plads, og 
derfor kommer der heller ikke kurser før det er helt på plads. i det 
hele taget opleves der pt. en del udfordringer med klubmodul. 

• Der er lavet en video, som skal bruges til at promovere DcH-
programmet 

• Generelt er der store problemer med udeblivelser fra 
konkurrencer. 

Derudover er det aftalt, at der indkøbes en boldkanon til klubben.  

 

Pkt. 2, Nyt fra kassereren: 

Pia gennemgår regnskabet til dato. Der rettes lidt på posterne vedr. udgifter til uddannelse 

da noget var kommet på forkert post. 

 

Pkt. 3, Kommende aktiviteter: 

Arbejdsdag d. 27.08.22:  

De nye skjul skal males. Kontoret skal males. Evt. smøring af springstøtter til agilityspring. 

Evt. trække en tråd i toppen af hegnet til kravlegården så hegnet ikke bliver så slapt. 

Pia har lavet et felt til rally, men det holder desværre ikke målene til konkurrence. Henning 

sørger for rør i de rette mål. 

Åbent hus 13.08.22 fra kl. 10.00 til 16.00: 

Det foregår nede bagved, ved go-kart parkeringen. 

Der kommer 3 fra eftersøgningstjenesten og viser lidt af hvad de kan.  

Karin J laver nogle aktiviteter man kan prøve.  

Karin J bestiller en kasse godbidder til ”præmier”. 

 

NW konkurrence 10. og 11. sept. 22. Der mangler nogle hjælpere både lørdag og søndag.  



 

Instruktørweekenden. Da Harriet har meldt sig som instruktør på et agilityhold inviteres 

hun med.  

Der er lavet aftalte med Herlufmaglehallen.  

Pkt. 4, Konkurrencer i 2023. 

Vi byder ind med: 

NW 11. og 12. marts 2023. Det vil være Åben klasse. Vil muligvis blive afholdt i Holbæk. 

Evt. også en konkurrence i efteråret.  

Rally d. 30.04.23.  

Agility: Karin R ønsker ikke umiddelbart at byde ind med konkurrence.  

Camilla foreslår at vi jo også kunne afholde en Hooperskonkurrence.  

 

Pkt. 5, Kontingentfritagelse for instruktører – og nøglepersoner? 

Drøftelse af forslag fra Karin J om at instruktører fritages for kontingent. Dette kunne ske 

ved at klubben betaler instruktørens kontinent til kreds og landsforening.  

Det kunne måske få flere til at ønske at blive instruktører, og få flere til at fortsætte som 

instruktører.  

Det kan føles ret surt at ”få lov” til betale for at stå i regn og slud for at undervise andre. 

Der er meget få instruktører der selv går på hold i klubben da vi jo mangler tilbud/pladser. 

Pia er i tvivl om der skal være instruktørweekend, hvis instruktører ikke betaler kontingent. 

Er det økonomisk forsvarligt?  

Karin R, Henning og Majbrit synes godt vi kan arbejde videre med ideen. Karin R mener at 

der skal være et minimumskrav for at opnå ret til kontingentfrihed. Henning nævner at 

fritagelse for nøglepersoner kan blive et problem. Enighed om at det i hvert fald skal være 

et KAN få kontingentfritagelse, ikke et SKAL have.  

Camilla synes der er mange tilbud til instruktører i form af mulighed for kurser m.m.  

Mener at det kan give problemer i forhold til forpligtelse for hele året, hvis man er 

kontingentfri. (Vi overgår netop   til moduler for at afkorte forpligtelsesperioden). 

Camilla mener at det vil kræve vedtægtsændring. Henning og Majbrit mener ikke det 

kræver vedtægtsændring hvis klubben blot indbetaler til kreds og landsforening for 

instruktørerne. 

Camilla vil undersøge hos andre klubber, hvordan de gør og hvad der står i deres 

vedtægter.  



Pia vil prøve at finde ud af, hvor mange penge der er brugt på instruktørweekender, tøj til 

instruktører og kurser for instruktører de seneste år, så vi har nogle beløb at forholde os til.  

 

Vi tager emnet op igen på næste bestyrelsesmøde.  

 

Pkt. 6, diskussion af venteliste: 

Hvornår kan folk skrives på venteliste? Kan man være på venteliste til hold der ikke 

findes? 

Der er stemning for at man prioriterer eksisterende medlemmer og folk der tidligere har 

trænet i klubben frem for dem der ”bare” er skrevet op på en venteliste. Dette fordi det er 

lettere at få en hundefører man kender ind med en ny hund end en helt ny hundefører.  

Forslag om at sløjfe venteliste og blot bede folk om selv at holde øje med tilbud på 

hjemmesiden.  

Beslutning: 

Der skal kun være venteliste til hold der bliver udbudt i klubben. 

Besked om at man slettes fra ventelisten efter 3 mdr. hvis der ikke i mellemtiden er opstået 

en plads på det ønskede hold.  

Instruktøren har altid ret til at ”afvise” at tage en hund og/eller fører (også selv om de har 

stået på venteliste). 

Klubben vil naturligvis foreslå kontakt med adfærdsbehandler hvis instruktøren mener at 

dette vil være en god ide. 

Udledt af dette opstår en snak om skade på instruktør, hvad skal anmeldes til hvem m.m.  

Camilla vil skrive til forretningsføreren og høre, hvad klubben skal gøre i tilfælde af skade 

på instruktør under træning af hold. (f.eks. bid) 

 

Pkt. 7, Administrativ aflønning: 

Der er i DCH mulighed for administrativ aflønning af udvalgte personer udenfor 

bestyrelsen som yder en ekstra indsats. Vi drøfter om dette skal tages i brug i klubben.  

Det er bestyrelsen der beslutter hvem og hvad (inkl. krone-værdi indenfor den givne 

grænse). 

Herunder taler vi også om at det måske er på tide at regler for Flidspræmien skal tages op. 

Vi taler også om, at kendskabet til Flidspræmien skal udbredes blandt alle medlemmer.  

 



Pkt. 8, Rullende kontingent: 

Det er en udfordring af Landsforeningen har rullende kontingent og klubben ikke har. Vi 

går efter at indføre rullende kontingent i klubben, men vi skal have op på 

Generalforsamlingen at få lavet vedtægtsændringer i forhold til rullende kontingent. 

Rettelser af vedtægter ud fra Landsforeningens nye vedtægter.  

Pkt. 9, Næste møde/mad med. 

Næste møde d. 30.09.22 kl. 18.00 på Mosegården.  

Mad med:  Henning  

Pkt. 10, evt.: 

Karin J spørger til lys? Det aftales at Henning laver en byggeansøgning, så får vi 

forhåbentlig et svar fra kommunen. 

Hvis Karin R synes vi skal have hegn/jordvold mod vejen kan hun jo bare spørge i 

kommunen.  

Vi taler om mulighed for at afvise at lade en hundefører blive medlem i klubben. Camilla 

har undersøgt det og fundet ud af, at vi godt kan afvise. Der er ikke enighed i bestyrelsen 

om, hvorvidt omtalte potentielle ansøger bør afvises.  

Punkter til næste møde: 

Gennemsyn af vedtægter både i forhold til klubbens mulighed for at betale kontingent for 

klubbens instruktører samt i forhold til fremtidigt rullende kontingent.  

Hvad skal klubben gøre når en instruktør kommer til skade under udøvelse af 

instruktørgerning? 

Regler for Flidspræmien. 

Opfølgning på arrangementer.  

 

D. 31.07.22  

Karin Rasmussen, sekretær 


