
Bestyrelsesmøde DCH Vordingborg d. 14.11.22 kl. 18.00 på Mosegården. 

Til stede: Camilla, Majbrit, Pia, Henning, Karin J, Mads og Karin R. 

 

Pkt. 1: Nyt fra formanden.  

Det er vedtaget at der bliver fælles startbog i agility så det bliver samme bog i DKK og 

DCH.  

Frivilligdag i kreds 6. Kredsen har bedt om antal bestyrelsesmedlemmer m.m.  

Der kommer nye karantæneregler. Kredsformanden har sendt ændringsforslag til 

Hovedbestyrelsen.  

Der bliver ingen overbygning i foråret gr. mangel på kredsinstruktører. 

Der tales om dommercentral i NW. Aktuelt er der 6 dommere på landsplan i DCH. 

Rallyudvalget arbejder på noget efteruddannelse af almindelig instruktører. 

Der kommer ændringer i rallyprogrammet. Det skulle være af rent redaktionel karakter. 

 

Der har været stigning i vandforbruget så der mistænkes lækage. Vordingborg kommune 

har givet besked om at klubben skal tage kontakt til Torben vedr. hvis vi observerer noget 

sådant. Camilla vil i den forbindelse nævne kloaklugten på gangen.  

Området v. laden overgår til kommunens afdeling for ”Vej og Park” per 01.01.23.  

 

Pkt. 2 . Nyt fra kassereren. 

Vi drøfter placering og indhold af nogle poster.  

Det aftales at post 1038, lokalkonkurrence, fremover skal indeholde alle klubmesterskaber.  

Indtægter fra de gange vi har stået for uddannelser i efteråret er endnu ikke afregnet.  

Der skal ses på balancen aktiver/passiver. Pia kontakter Kirsten for hjælp. 

 

Pkt. 3: Juleafslutning. 

a. Karin J står for indkøb.  

b+c: Pia står for invitation og tilmelding på klubmodul. 

d. Pia varmer gløg og æbleskiver.  

Mads, Karin J, Camilla og Karin R har aftalt hver en aktivitet. 

e. Udvalgene i de enkelte dicipliner har udregnet årets hunde og hundeførermærker . 



Pia sørger for indgravering.  

Vi har rosetter til det vindende hold til juleafslutningen.  

Camilla sørger for gaver til årets jubilarer.  

 

Pkt. 4, Flidspræmie. 

a. Modtager er valgt.  

b. Nye regler for flidspræmie som tidligere tilrettet af Majbrit og vedtaget af bestyrlesen 

skal lægges på hjemmesiden. Pia tilføjer en skæringsdato (1 november) for 

tællende resultater til årets hund.  

 

Pkt 5, Generalforsamling. 

a. Vi taler om rettelser til indkaldelsen. 

b. Vi taler om ændringer i vedtægter + for og imod rullende kontingent.  

Der tales bl.a. om udfordring i forhold til udløb af det rullende kontingent midt i et 

træningsmodul. Der skal indskrives noget om at man kun kan deltage i træningsmodul 

hvis man har betalt kontingent for hele modulets periode.  

Det aftales at der vedlægges 2 forslag til vedtægtsændringer. 1 med rullende 

kontingent og 1 uden. 

Camilla og Pia ser på dette.  

c. Der er en del der ikke modtager genvalg. Endnu ingen kandidater. Det skal nævnes 

til juleafslutningen at vi har brug for kandidater.  

d. Camilla sørger for mad til Generalforsamlingen.  

Pkt. 6, Opfølgning på lys på pladsen. 

Henning sørger for at sætte mast op på containeren. Måske kan han også fikse det sådan 

at de gamle spots kan tændes udefra.  

 

Pkt. 7, Fødselsdage. 

Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde. 

 

Pkt. 8, Eventuelt + punkter til næste møde. 

Karin  J har set et tilbud på kegler som man manglede ved rallykonkurrencen.  

Måske skal NW har et sæt. Henning køber 30 stk.  

 



Punkter til næste bestyrelsesmøde: 

Fødselsdage, hvordan kan vi holde styre på medlemmernes fødselsdage. 

Kriterier for hvornår man får gaver fra klubben. 

Fælles indkøb af præmier til næste år? 

Drejebog for opgaver i bestyrelsen. (Årshjul) 

Nye stole til klublokalet? 

Nyt agility A til klubben? 

 

På vegne af bestyrelsen 

 

Karin Rasmussen d. 16.11.22 


