
Referat at bestyrelsesmøde i DCH Vordingborg d. 21.01.22   

Til stede: Camilla Kikkenborg, Henning Christensen, Pia K. Jensen, Karin Rasmussen, 

Mads Nielsen, Karin Jensen.  

Afbud fra Majbrit Christoffersen (Covidkontakt – mgl. svar på test) 

 

Pkt. 1, Valg af referent: Karin Rasmussen. 

Pkt. 2, a: Bestyrelsen konstituerer sig. 

Camilla er valgt til formand og Pia er valgt til kasserer.  

De øvrige konstitueres som følger: 

Sekretær: Karin Rasmussen 

Næstformand: Majbrit Christoffersen 

Medlem: Henning Christensen.  

Suppleanter: Mads Nielsen og Karin Jensen. 

 

Pkt. 2, b: Fordeling af udvalg og arbejdsopgaver. 

NoseWorkudvalg: Majbrit, Kirsten og Ulla.  

Agilityudvalg: Karin R. og Harriet.  

Lydighedsudvalg: Pia og Mads.  

Rallyudvalg: Henning og Camilla  

Materialeudvalg: Henning og Mads. 

Kantine: Karin J. (Pia sørger for kaffe) 

Trænermøder: Camilla. 

 

Pkt. 3, Nyt fra formanden. 

Camilla har modtaget mail fra Klubmodul om introwebinar. 

Fra kommunen har hun modtaget invitation til infomøde om børn og unge i foreningslivet.  

Møns Bank har nogle fondsmidler, der kan søges inden 06.02.22. Krav for ansøgning er at 

hele projektet er fuld beskrevet.  

Fra DCH er kommet besked om, at man skal huske at søge coronatilskud hos kommunen. 

Vi søger ikke, da vi ikke har haft noget nævneværdigt tab i 2021 gr. corona. 



D. 31.01.22 er der valg til Forenings- og fritidsrådet. Vi er stemmeberettigede til 

idrætsrelaterede aktiviteter. Der er ikke umiddelbart nogle der ønsker at deltage.  

 

Pkt. 4, Nyt fra kassereren. 

Kassereren fremlægger det foreløbige regnskab. Rubrik 9010 undersøges. Pia melder 

tilbage til bestyrelsen på mail. 

 

Pkt. 5, Retningslinjer for medlemmer, der kun ønsker medlemskab ifht.at deltage i 

konkurrencer.  

Vi drøfter, hvordan vi kan varetage godkendelse, så det fremgår tydeligt af vores 

hjemmeside.  

Det aftales at Camilla forfatter et skriv til hjemmesiden, hvor det fremgår, hvor man skal 

henvende sig for godkendelse før indmeldelse og udlevering af startbog.  

(Efterskrift: Camilla har lavet et skriv som bestyrelsen har godkendt) 

 

Pkt. 6, Instruktørweekend d. 17 og 18.09.22.  

Camilla forhører sig hos Herlufmaglehallen om der er plads. (efterfølgende besked fra 

Camilla om at der er booket værelser og at hun skriver til instruktørerne om forslag) 

Lidt snak om emner. F.eks. løbearbejde eller frivillig håndtering.  

 

Pkt. 7, Fastsættelse af datoer for diverse aktiviteter. 

Arbejdsdag: Vi prøver med en arbejdsdag d. 02.04.22. I forbindelse med arbejdsdagen vil 

vi afholde Påskefrokost.  

Sommerfest: 25.06.22.  

Klubmesterskaber:  

Der vil ikke blive afholdt klubmesterskab i rally i 2022. I stedet bliver klubmester i rally den 

DCH Vordingborg hund der placeres bedst i åben klasse ved forårets konkurrence i 

Vordingborg.  

NoseWork: Afventer NoseWork udvalget.  

Lydighed: 01.10.22.  

Agility: 08.10.22.  

Juleløb/Juleafslutning: Vi prøver at flytte til om lørdagen så vi ikke skal konkurrere med de 

mange 1. søndag i adventsarrangementer. Planlægges til 26.11.22. 



 

Pkt. 8, Støjmøde.  

Der er støjmøde d. 03.02.22 kl. 16.30 til 18.00. Camilla og Henning deltager.  

Pkt. 9, DCH Landsmøde d. 19.03.22 og Kredsgeneralforsamling d. 09.02.22.  

Camilla og Karin R deltager i Landsmødet.  

Camilla og Pia deltager i Kredsgeneralforsamlingen.  

 

Pkt. 10, Status på træneraspiranter.  

Lene er sprunget fra.  

Adam vil gerne. Har har de 3 moduler på grunddelen. Camilla taler med ham om evt. at 

starte som føl.  

Jeantte, NoseWorkdommer har udvist interesse. Vil gerne komme og se Familieholdet 

træne.  

Linda, vil nok gerne senere.  

Line, måske interesseret. (efterfølgende tilbagemelding fra Karin J om at Line gerne vil 

være træneraspirant) 

Peter har også udvist interesse. Måske som hjælpeinstruktør? 

 

Pkt. 11, Næste møde og mad med. 

Næste møde d. 24.03.22 kl. 18.00. Majbrit tager mad med.  

 

Pkt. 12, Eventuelt.  

Karin J foreslår et arrangement om førstehjælp. Vi taler om at det skal være et 

dagsarrangement. Karin J og Mads undersøger v. brandvæsenet.  

 

Pia foreslår nyt navn til Juleløbet da hun har forstået på nogle hundeførere, at de har holdt 

sig tilbage, fordi de troede det var noget med at løbe. Vi aftaler at omdøbe det til 

Juleafslutning.  

Pia spørger om vi kan indkøbe nogle sorte spande til løbetræning. Vi aftaler at Pia køber 

nogle.  

Karin J ønsker nye termokander da flere af dem vi har er utætte. Pia køber 4 nye.  



Karin J har oplevet at døren til skuret står åben når hun kommer og der ingen er på 

pladsen. Vi skal huske at låse.  

Camilla nævner at agilitycontainer er godt mør. Det vil være dyrt og besværligt at få en ny, 

men problemet med utæt tag kunne løses med et halvtag ind over containeren. Måske kan 

materialeudvalget finde på noget?  

Karin J nævner at der burde være lås på containeren i forhold til forsikring. Faktisk har vi 

ingen forsikring af materiel. Vi drøfter om der kunne laves en lås på containeren, f.eks. en 

kodelås.  

 

 

D. 22.01.22 Referent Karin Rasmussen 

 


