
Referat at bestyrelsesmøde i DCH Vordingborg d. 24.03.22   

Til stede: Camilla Kikkenborg, Majbrit Christoffersen,Henning Christensen, Pia K. Jensen, 

Karin Rasmussen, Mads Nielsen, Karin Jensen.  

 

Pkt. 1, Nyt fra formanden: 

Kort nyt fra Camilla udsendt på mail: 

Først, der er kommet en akut forespørgsel til lokalforeningerne om der er nogle der har mulighed 

for at lægge lokaler til d. 26/3 for sidste modul på familiehundeoverbygningen. Jeg har ikke selv 

muligheden for at være der en hel dag, da jeg skal op og nusse med min hundehvalp. Jeg føler 

samtidigt at vi med tre dage her i foråret + 3 dage med konkurrencer har rigeligt at tage os til.  

  

Og så noget ret vigtigt. Fra instruktørerne har jeg kun fået et bud på hvem vi kunne gøre brug af til 

instruktørweekend. Jeg har tidligere skrevet om at Kirsten foreslog at vi fik Mia forbi og fortalte om 

frivillig håndtering (hvilket jeg også selv har foreslået). Mia skal ikke noget i den weekend, så det 

er noget jeg kan gå videre med. Spørgsmålet er så om vi skal have hende på begge dage, og i så fald 

om begge dage skal omhandle frivillig håndtering. Mia er også uddannet Nose Work instruktør, jeg 

er dog usikker på hvor meget søgearbejde vi ville kunne lave med tanke på hvor forskelligt et 

niveau hundene vil være på. 

  

Kommunen er for alvor kommet i gang med at holde vores træningsplads pænt hvad angår 

muldvarpe. De kommer vist 1-2 gange om ugen og jævner hele banen der er slået, også i 

kravlegården og det stykke der ligger bag. Det betyder at agilitybanen ser lidt slidt ud, da den har 

været meget våd, men forhåbentlig betyder det at den står super flot til slut april, hvor vi har 

konkurrence. 

  

Vi er så småt ved at have styr på det meste hvad angår konkurrencen d. 16/4. Der er stadig to 

pladser ledige, men taget i betragtning af at konkurrencen afholdes på Orø, så synes jeg selv at vi 

skal være rigtig tilfredse med at der ihvertfald er 33 hundeførere der tager den lille færge over til 

den første officielle Nose Workkonkurrence i kreds 6. Karin J og Søren giver en hånd derovre. 

  

Pia og jeg har været til kredsgeneralforsamling. Efter en ret lang(og ikke voldsomt underholdende 

årsberetning), blev der fortalt om certificering af instruktører i DcH(dette er også beskrevet i sidste 

nye DcH-blad) af Annette Lunau. Jeg synes det er svært at have en holdning til, og jeg ved at 

landsmødet i næste weekend bliver midlertidigt suspenderet, da der skal orienteres yderligere om 

dette. Det er noget der først skal endeligt vedtages i 2023, så vi bliver formentlig meget klogere. 

Udover det blev der fortalt om at vi skulle være opmærksom på at vi ikke er forpligtede til at give 

startbøger i Nose Work, hvis vi ikke har instruktørere, og så var nogle ret utilfredse med de gebyrer 

der var kommet på efter klubmoduls betalingsdel var overgået til Nets. 

  

. 

 

Ang. Nose Workkonkurrencer 

Efter lidt ventetid har vi fået godkendt alle Nose Workkonkurrencer. Der skal ikke bruges hjælpere 

til konkurrencen i april, da Jeanette har sørget for alt her. Jeg kunne nok godt bruge lidt hjælp til at 



tage tid i efteråret . Det har været svært at få svar på hvad satsen var for Nose Work, men har 

endelig fået svar på at jeg blot skal følge NWUs anbefalinger, så det er 250 kr. pr. start.  

Jeg regner med at bestille en masse rosetter hjem til alle fire konkurrencer hjem på en gang(måske 

vi skulle gå samme vej i rally, så vi kan få bestilt alt hjem på en gang?) 

 

Ang. møde med fritidsklubberne 

Henning fik spurgt ind til lysmaster ifht. ny lokalplan(Charlotte tog det med videre og ville vende 

tilbage). 

Jeg beklagede mig lidt over de mange muldvarpe. Det er et problem i hele området. Der blev spurgt 

ind til om vi kunne få en gasser til fælles brug i området(det er ikke længere OK at bruge gift). Igen 

ville Charlotte tage det med tilbage. 

Jeg spurgte ind til om de andre klubber ville lade os låne deres arealer i forbindelse med Nose 

Workkonkurrencen i efteråret. Det ville de gerne. 

Der er mange ansøgninger fra andre foreninger hvad angår brug af området, så formentlig vil der 

komme flere foreninger i den nærmeste fremtid. 

Mht. ny parkeringsplads er det endnu ikke besluttet hvor den skal være. Gokartklubben ville gerne 

have den op hos dem. Jeg påpegede at parkeringsforholdene ikke er gode hos os, da der er de mange 

huller på plænen. Charlotte selv ville gerne have den på græsstykket man kommer forbi lige før 

porten ind til Motocross. 

Der arbejdes på en del lyddæmpende initiativer hos Jagtskydeforeningen, primært fordi de er ved at 

opdatere deres anlæg. Det vil betyde at de vil larme knap så meget. 

 

Åbent hus 

Igen i år afholdes der Åbent Hus. Det er en forventning fra kommunens side at alle 

fritidsklubber deltager. Fremadrettet bliver det lørdag i uge 32. Der er planlægningsmøde d. 25. 

april kl. 17 

 

Nyt fra Landsmødet. 

Ny aftale med DogCoach, 10 % til alle, gælder også i fysiske butikker. Der vil komme 

ekstra gode tilbud ved DM. 

Vedtægtsændringer i Landsforeningen i forbindelse med rullende kontingent som gør at vi 

også skal have lavet små vedtægtsændringer. Skal på Generalforsamlingen næste år.  

Kontingent til Landsforeningen fastholdes i 2023.  

Skal vi melde os ind i DGI? Tages op som punkt på næste møde.  

 

b.: Trænersituationen 

Adam er startet hos Pia. Han kan gå i gang med de moduler han mangler til 

grunduddannelsen.  

Line skal gå føl et års tid. Endnu ikke helt afklaret på hvilket hold, måske 

Familiehundeholdet til at starte med og derefter hos Pia når Adam rykker til andet hold. 

Hun har sagt til Karin J at hun gerne vil tage overbygning i DCH programmet.  



Ole vil gerne vente med at starte op som instruktør indtil videre. Vil gerne opnå mere med 

sin hund først.  

Opfølgning på kort nyt fra formanden – se under de enkelte emner.  

 

Pkt. 2, Nyt fra kassereren:  

Pia gennemgår regnskabet, opdateret til og med februar.  

 

Pkt. 3, arbejdsdag 02.04.22:  

Farver til maling af klublokale vælges, støvet grøn og æggeskalshvid. Pia køber maling 

m.m.  

Mads køber ind til nye skjul. 2 stk ved Jettes mindelund.  

Forplejning: Mads bestiller smørrebrød. Karin J giver Mads besked om antal når 

tilmeldingsfristen er slut.  

 

Pkt. 4, status på forårets konkurrencer: 

a. Nose work 16.04.22: Der er tjek på det. Ikke flere ledige pladser.  

b. Agility 30.04.22:  Der mangler endnu lidt hjælpere. Karin J sørger for at der er øl og 

vand. Mads bestiller frokost. (foreløbig 15 pakker). Harriet har styr på præmier og 

dommergaver.  

 

c. Rally d. 01.05.22: Camilla har købt rosetter. Mads bestiller frokost samtidig med 

frokost til agility.  

 

 

Pkt. 5, Instruktørweekenden 17. + 18. 09.22: 

Mia kommer begge dage. Endnu ikke helt fastlagt om emnet bliver frivillig håndtering 

begge dage eller om det bliver Nose work eller måske Hoopers den anden dag.  

Pkt. 6, Orienteringsdag for de mange nye Nose Work medlemmer? 

Kirsten Dahl har på trænermødet ytret ønske om at man giver mulighed for at folk kunne 

komme og blive orienteret om, hvad DCH egentlig er for en størrelse.  

Det kunne måske være i forbindelse med noget fællestræning? Måske med en ekstern 

instruktør. Afventer om nogen melder sig til at arrangere noget.  

Pkt. 7, Hoopers kursus 30.07.22.  



Pris og tilmeldingsprocedure diskuteres. Det aftales at Karin R skal oprette et event i 

Klubmodul. Prisen for aktive medlemmer vil blive 300 kr., frokost inkluderet. Hvis der skal 

fyldes op med eksterne medlemmer vil prisen for disse blive 400 kr.  

Karin J tilbyder at stå for indkøb til frokosten, skal blot have et antal oplyst. 

Pkt. 8, større kursusaktivitet: 

Hvordan vil man kunne bruge dette til at sikre, at også vores instruktører har mulighed for 

en form for træning i klubben.  

Vi taler om f.eks. at spørge Jeanette om hun vil lave noget Nose work træning f.eks. 1 

gang om måneden. 

Vi taler om evt. at få nogle Kredsinstruktører eller andre eksterne undervisere til 

Mosegården og holde dagskurser eller lignende i de forskellige discipliner.  

Tilslutning til at vi arrangerer kurser, hvor klubbens aktive instruktører har fortrinsret.  

Alle medlemmer er velkomne til at lave arrangementer, selvfølgelig efter aftale med 

bestyrelsen.  

 

Pkt. 9, Lokalkonkurrence i Nose work. Der skal vælges en dato. Udfordring hvis der skal 

være instruktøruddannelse i klubhuset d. 02.10.22 da der ikke må være aktivitet 1 måned 

forud for søg. Desuden udfordring i forhold til deltagerantal. En dommer må maks. dømme 

15 i åben klasse eller 20 i kl. 1. Majbrit taler med resten af Nose work udvalget.  

Arets hund i Nose work? 

Kirsten og Ulla har sendt nogle forslag. Disse drøftes. Der har ikke tidligere været kåret en 

årets hund i hver klasse indenfor en disciplin, kun én årets hund i hver disciplin. 

Camilla udarbejder et forslag i henhold til bestyrelsens drøftelser vedr. årets hund i Nose 

work og sender det til Nose work udvalget.  

Klubmester i Nose work: Camilla udarbejder 2 alternative forslag som sendes til udvalget.  

 

Pkt. 10, Næste møde: 

Næste møde bliver 27.05.22 kl. 18.00.  

Camilla sørger for mad.  

Punkter der er indtil videre er aftalt til næste møde: 

Klubmester og Årets hund i Nose work. 

Evaluering af forårets konkurrencer. 

Sommerfest. 



Instruktørweekend. 

Medlemskab af DGI? 

Åbent hus arrangement. 

Administrativ aflønning? 

 

Pkt. 11, Eventuelt. 

Camilla: Kommunen forventer at alle foreninger deltager i Åbent hus arrangementet. 

Camilla og Kirsten deltager i mødet d. 25.04.22.  

Henning spørger til nyt vedr. lysmaster. Camilla vil forhøre sig hos Charlotte fra 

kommunen.  

Problemer med ovnen i klubbens komfur. Karin J har fundet et brugt komfur med 

varmluftovn som hun vil forsøge at få købt og hentet.  

Karin R:: Evt. aflønning, f.eks. i form af gavekort, til træningsleder. – Tages som punkt på 

næste bestyrelsesmøde.  

Pia: Spørger om vi kan tage kontakt til Motorgross-folket vedr. hurtig kørsel på grusvejen.  

Der har været kontakt uden effekt. Vi taler lidt om, hvilke muligheder der er for at få folk til 

at køre langsommere.  

 

Karin Rasmussen 

Sekretær 

D. 28.03.22 


