
                            DCH Vordingborg 

           Foreningen for aktive hundeejere 

                        Bestyrelsesmøde torsdag d. 9 januar 2020 kl. 18  Mosegårdsvej 20 Vordingborg 

 

Karsten havde mad med. 

Camilla var referent. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde 

Referatet blev godkendt. Det blev samtidigt besluttet at evt. kommentarer skal komme senest 14 

dage efter referatet er udsendt ellers er det godkendt. Dette er for at få referatet ud til 

medlemmerne hurtigst muligt. 

a. Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen 

Der var ingen kommentarer. 

 

2. Nyt fra formanden 

Datoen for agilitykonkurrencen er ændret fra d. 20/6 til d. 22/8, da der var et sammenfald med 

en agilitykonkurrence i DKK. 

 

Der skal ses på at få lagt konkurrence på klubmodul. Der er pt. Nogle udfordringer i forhold til at 

sætte priser på. 

 

Trænerweekenden afholdes d. 19-20. september. Herlufmaglehallen er booket. Der er fuld 

forplejning. Der er endnu ikke fundet en instruktør og dette vil blive vendt på næste 

instruktørmøde. 

 

3. Nyt fra kasseren 

Vi er pt. I en opstartsfase og det giver pt. Nogle udfordringer ifht. Betaling af træningsgebyr. 

Systemet er ikke umiddelbart gearet til de mange forskellige prissætninger. 

 

Der er et møde hos DcH Køge i næste uge for kredsens kasserer, hvor der er mulighed for 

vidensdeling og support. 

 

4. Fordeling af opgaver og ansvar 

Formand og kantine: Harriet 

Næstformand: Pia 

Kasser: Maria 

Sekretær: Karin 

Bestyrelsesmedlem og materialeansvarlig: Henning 

1. suppleant: Karsten 

2. suppleant: Camilla 



 

Kirsten har pt. Ansvaret for tilmeldinger til hold. 

 

5. Udvalg rally-agility-lydighed 

Agilityudvalg: Formand: Karin Medlemmer: Camilla og Karsten 

Rallyudvalg: Formand: Henning Medlemmer: Tina  

Lydighedsudvalg: der var umiddelbart ikke nogen i bestyrelsen der ønskede at være en del af 

udvalget. Derfor afventer man og ser om det skulle være muligt at få udvalgsmedlemmer efter 

medlemsaftenen. 

Aktivitetsudvalg: Formand: Camilla Medlemmer: Karin J 

 

Der blev talt om at evt. kurser skulle arrangeres inden for de udvalg de hører under. 

Aktivitetsudvalgets formål er at skabe medlemsarrangementer som fx foredrag m.m. 

 

6. Hjemmeside 

Forhåbentlig bliver der fundet hjælp til få hjemmesiden op at køre i klubmodul. Opgaven er 

forsat hos Pia. 

 

7. Muldvarpeskud 

Der skal gøres noget ved problemet med muldvarpene. Situationen er ikke holdbar og kan på sigt 

betyde at der er discipliner der ikke kan dyrkes i klubben. 

Harriets forslag er at vi få professionel hjælp, man kan bl.a. melde klubben til en fordelagtig 

medlemsordning. Karsten har en bekendt der er uddannet til at bekæmpe muldvarpe, prisen er 

omkring 4-500 kr.. Aftalen er at de begge indhenter tilbud før der træffes en beslutning om 

hvordan opgaven skal løses. Det er alligevel ikke muligt på nuværende tidspunkt at kunne få lagt 

gift ud på grund af årstiden. 

 

8. Klubaften (Camillas foreslag) 

Camilla har foreslået et arrangement hvor bestyrelse, trænere, udvalg m.m. fortæller om hvad 

det vil sige at være frivillig i DcH. Håbet er at få vores medlemmer engageret yderligere i klubben, 

så de forskellige opgaver der kommer til at falde på flere personer.  

Det blev besluttet at der i stedet blev lavet et formiddagsarrangement d. 18/4-20 i tidsrummet 

10-12 med efterfølgende frokost. Camilla laver et oplæg sammen med aktivitetsudvalget. 

 

9. Klubmesterskaber m.m. datoer 

Agility: 11/10 

Rally: 10/10 

Lydighed: ikke afklaret. Bøgestrøm har tilbudt at arrangerer nu hvor de, de sidste to år har været 

til konkurrence hos os. 

Sommerfest: 27/6 

Juleløb: 29/11 

Generalforsamling: 10/1-21 

 



10. næste møde 

8/4-20 kl. 18 

Camilla har mad med. 

11. evt. 

Camilla efterspurgte forslag fra bestyrelsen til medlemsarrangementer. Der blev talt om 

Gin/ølsmagning, godbids/legetøjsaften, adfærdsforedrag med Ulla, massagedage, fastelavn, 

påskefrokost. 

 

 

 

 

 


