
Referat at bestyrelsesmøde i DCH Vordingborg d. 27.05.22   

Til stede: Camilla Kikkenborg, Majbrit Christoffersen, Pia K. Jensen, Karin Rasmussen, 

Mads Nielsen, Karin Jensen.  

Afbud: Henning Christensen. 

 

Pkt. 1, Nyt fra formanden.  

Camilla fortæller at hun får mange spørgeskemaer videresendt fra Hovedbestyrelsen, som 

hun ikke har tid til at svare på. 

 

Fra Kredsrådsmøde: 

Kredsen har fokus på små foreninger. Det er dog lidt uklart, hvordan små foreninger 

defineres.  

Kredsen har besluttet at de skal være gratis for Ukrainske flygtningen at deltage i træning i 

DCH. Kredsen vil betale lokalforeningerne.  

Der arbejdes med at lave instruktørweekend for alle instruktører i kredsen.  

Der efterlyses ønsker til efteruddannelse.  

Der mangler kredsinstruktører.  

Der mangler Rally- og Hoopersdommere.  

Vi modtager tilskud fra kredsen efter en skabelon når vi er vært ved f.eks. uddannelse. Der 

er også et lille tilskud til kaffe og kage til frivillige med demohunde.  

 

Pkt. 2, Nyt fra kassereren. 

Pia gennemgår det foreløbige regnskab, opsat med ”til dato” for sidste år til 

sammenligning.  

Vi taler om at få udspecificeret, hvilke gebyrer der er Mobilepay og hvilke der er 

Klubmodul. 

Den ekstraordinære udgift er mad til arbejdsdagen. Det aftales at den flyttes til 

medlemsarrangementer.  

Kredsen betaler ikke deltagergebyr til DM som vi ellers havde troet.  

Vi aftaler at for år 2022 betaler klubben deltagergebyr for de af klubbens medlemmer der 

udtages og deltager ved DM i Haslev.  



Det skal tages op i bestyrelsen hvert forår om klubben fortsat vil betale for alle udtagne 

deltagere. Dette set i forhold til de mange ”ikke aktive” medlemmer der potentielt kan 

ønske at deltage i DM fremover. Det kan blive en stor udgift for klubben.  

Der bliver i år ikke behov for tilskud til kørsel over broen.  

 

Pkt. 3, Opfølgning på afviklede aktiviteter i klubben. 

Arbejdsdag: God deltagelse, en god dag. Vi mangler færdiggørelse af klubhuset. Mads vil 

sørge for at få hængt diverse ting op. 

NoseWork konkurrence: Det blev en lang dag. Der var mange som fik oprykninger. Der var 

lidt problemer md at få HF til og fra søgene. Alt i alt en god dag.  

Agility: Flere udtrykte at det var god miljøtræning for hundene med alt larmen. Der var god 

stemning og super hjælpere samt søde dommere.  

Rally: Det gik godt. Var måske lidt hektisk med 2 baner.  

 

Pkt. 4, Fremtidig gavepolitik. 

Aktive, bidragende medlemmer i klubben får gave ved runde fødselsdage fra 50 år.  

Desuden ved Guld- og sølvbryllup i det omfang nogle i bestyrelsen er vidende om det.  

For alle medlemmer desuden ved begravelse af nært familiemedlem eller alvorlig sygdom.  

Evt. andre anledninger som tages op ved behov.  

Gavesum ca. 400 kr.  

 

Pkt. 5, Vold ud mod vejen? + lidt andet vedr. træningsarealet. 

Det støver meget når der kører biler forbi på grusvejen.  

Camilla vil tale med Birgitte fra Vordingborg kommune om vi evt. kan få lavet en jordvold 

på 3 m i højden.  

Camilla spørger om vi skal prøve at leje jordlagerets tromle og få tromlet træningsarealet.  

Det koster ca. 1000 kr. at leje tromlen. Camilla går videre med det.  

Det er oplyst at græsset som udgangspunkt bliver slået hver torsdag.  

 

Pkt. 6, Åbent hus.  

Kommunen har trukket sig ud af projektet, men Camilla har været til møde med de øvrige 

foreninger i mosen. Der er ønske om at få lavet noget for børnefamilierne.  



Camilla foreslår at vi kan holde en træningskonkurrence i agility for at der bliver noget at 

se på.  

Evt. med mulighed for at dem der har hunde med selv kan prøve lidt også.  

 

Pkt. 7, Sommerfest. 

Start kl. 17.30. Grillen tændes og alle tager selv med, hvad de vil have på grillen samt 

tilbehør.  

Klubben sælger øl, vin og vand. Klubben giver lidt chips og kage m.m.  

 

Pkt. 8, Instruktørweekend.  

Mia kommer begge dage. Den ene dag er emnet NW og den anden frivillig håndtering.  

Vi skal have sat en dato for tilmelding så Camilla kan bestille værelser.  

 

Pkt. 9, Regler for klubmesterskab i NW. 

NW udvalgets forslag godkendes md den tilføjelse, at hver fører kun kan stille i 1 klasse 

med 1 hund.  

Regler for Årets hund afventer stadig tilbagemelding fra udvalget.  

 

Pkt. 10, Konkurrencer 2023 + kommende aktiviteter. 

Vi er endnu ikke klar med datoer for konkurrencer næste år.  

Camilla efterlyser hjælpere til NW konkurrencen d. 10. og 11.09.22.  

Arbejdsdag d. 27.08.22. Vi skal bl,a. have malet de nye skjul.  

Pkt. 11, Næste møde. 

Næste møde d. 29.07.22. Karin R tager mad med.  

 

Pkt. 12, Eventuelt.   

Karin J spørger, hvordan det går med ansøgning om lys? Det er nok gået i stå da vi 

mistede kontaktpersonen i kommunen.  Camilla vil høre Birgitte i Vordingborg kommune 

om hun har hørt om det? 

Emner til næste møde: 

DGI medlemskab? 



Kommende aktiviteter.  

Administrativ aflønning.  

Evt. opfølgning på jordvold og lys.  

 

Venlig hilsen 

 

Karin Rasmussen 

Sekretær 

28.05.22 

 

 

 

 

 


