
 

 
 

Vi styrker vore værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV HUND I DcH 

Bestyrelsesmøde i Danmarks civile Hundeførerforening Vordingborg 

Emne: Ordinært bestyrelsesmøde 

Dato, tid og sted: 21. feb. 2023 18:00 Stubbekøbingvej 13, 4840 Nørre Alslev 

Deltager: Camilla Kikkenborg (bestyrelsesformand), Pia Jensen (kasserer), Henning Christensen (be-

styrelsesmedlem), Linda Jensen (bestyrelsesmedlem), Jette Bennedsen (suppleant), Adam 

Andersen (bestyrelsesmedlem) 
Fraværende: Adam Andersen måtte af private årsager afslutte sin deltagelse fra og med punkt 6 

Referent: Adam Andersen pkt. 1-5 + 10, Linda Jensen pkt. 6-9 

 

Dagsorden: 

1. Valg af referent 

1.1. Adam Andersen  

2. Bestyrelsen konstituerer sig 

2.1. Fordeling af bestyrelsesposter 

2.1.1. Næstformand: Henning Christensen 

2.1.2. Sekretær: Adam Andersen 

2.2. Fordeling af udvalg og arbejdsopgaver 

2.2.1. Lydighedsudvalg: Pia Jensen forsætter som ansvarlig 

2.2.2. Rallyudvalg: Henning Christensen forsætter som ansvarlig 

2.2.3. Materialeudvalg: Henning Christensen forsætter som ansvarlig 

2.2.4. Aktivitetsudvalg: Jette Bennedsen forslår en fremgangsmåde hvorpå ophavsperso-

nen til en fremragende aktivitets idé også bliver den ansvarlig for at fremføre akti-

viteten ud i klubben. Der er entydig beslutning fra bestyrelsen at aktivitetsudvalget 

vil være en tiltrædelses post ved behov. 

2.2.5. Agilityudvalg: Camilla Kikkenborg forsætter som ansvarlig 

2.2.6. Nose work-udvalg: Camilla Kikkenborg 

2.2.7. Instruktørmøder: Pia Jensen er ansvarlig for indkaldelser fremadrettet og er ordsty-

rer under lokalforeningsinstruktørmøder 

3. Nyt fra formanden 

Støjmøde/kommunen: Kalenderen med datoer for støjende aktiviteter er blevet godkendt (med forbe-

hold for ændringer, der kan komme frem til 1. marts). Boligen på Mosegården ved man endnu ikke 

med sikkerhed hvad der skal ske med. Der er et ønske om at lave et foreningshus med fælles lokaler, 

der kan bookes til arrangementer m.m. Vi spurgte til hvad der skal ske med lejligheden i bygningen 

ved siden af og udtrykte et ønske om at man kunne se ind i at vi kunne flytte vores klublokale.   
Der var et ønske om at der blev afholdt møder oftere for at styrke sammenholdet herude. Næste møder 

bliver i maj.  

Der blev talt om åbent hus i uge 32.  

Hardballklubben har oplevet problemer med tyveri og aflæsning af affald. Formentligt fordi de ligger 

yderligt placeret. De er åbne for en aftale hvor vi kan bruge deres arealer til fx feltsøg/rundering på 

aftalte tidspunkter, da det vil betyde flere timer hvor der er øjne på området.  
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Vi fik igen nævnt udfordringerne med lys. Marie (vores kontakt hos kultur og fritid) bad Henning om 

at sende placering med mere til hende, så ville hun se hvad hun kunne gøre.  

Der blev opfordret til at søge den grønne pulje. Vi og Jagtskytteforeningen kunne se muligheder i at 

få gravet vores vandhul op i forbindelse med hundetræning. Jeg har i dag talt med Marie og hun 

kunne fortælle at der tidligere har været en ansøgning om udvidelse af vandhullet som blev godkendt, 

men pengene til dem blev ikke tildelt. Ved nogen om det blev gjort? Det er formentlig før 2007. Hun 

mener at der er en god chance for at få tildelt pengene grundet solcelleanlægget i mosen, men vi skal 

afvente svar på hvad status er mht. de fredede tudser. Kommunen selv vurderer at der skal søges 

15.000-20.000 kr. til dette.  

Anlæg af ny parkeringsplads var blevet glemt lidt, da der blev skiftet kontaktperson. Marie har fundet 

tegninger frem, som viser fire mulige placeringer. Der er sat 150.000 kr. af til det, men der er også 

behov for en vurdering af hvilke særlige tiltag der skal gøres i forbindelse med anlægget af dette, da 

vi er i et moseområde.  

Mht. nedlukning af bygningen så gælder det AL aktivitet uanset hvor ens lokaler er placeret. Man må 

fortsæt gerne hente ting, men ikke tage længere ophold. Jeg har spurgt Marie om hvad snarest mener 

og hun kunne ikke give et klart svar. Hun har dog sendt den videre til den ansvarlige i kommunen, da 

hun godt ved at vi har et arrangement, der skal afvikles. Der har været lavet gennemgang og de afven-

ter pt. en rapport.  
  

Landsforeningen/udvalg:  

Da der har været mange spørgsmål til udmeldelser, så kommer der en procedure til næste år.  

Der er planlagt kurser i klubmodul (5. marts i vores kreds).  

På landsmødet vil man foreslå et dispensationsforslag i forbindelse med betaling for ydelser.  

HB har afholdt møde i weekenden.   

IGP ønsker flere klasser ved DM. Det kan først være muligt fra 2024. DM i Nose Work kan der ikke 

tages stilling til før efter landsmødet 2024.  

Redaktionsudvalg: Der efterlyses et nyt medlem. Der har været opslag i det nyeste DcH-blad.  

Uddannelsesudvalg: Der skal bl.a. diskuteres erfaring inden en overbygning tages, samt muligheden 

for at få merit.  

KU: Man arbejder stadig på revidering af DcH-programmet. 

AGU/Hoopers: Der er nu fælles startbog i DcH og DKK. Har vi medlemmer med bøger i begge regi, 

så skal de mindes om at vælge en bog og fører eventuelt opnåede resultater fra den anden over (dette 

skal gøres på først kommende konkurrence). Dette betyder også at man kan samle resultaterne på 

tværs af foreningerne.  
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BHU: Oplever problemer med at de der træner IGP har svært ved at få lov til at bruge træningsarealer 

og i det hele tage få medlemskab. Et ønske om at flere lokalforeninger afvikler prøver, da der er rift 

om pladserne.  

NU: Mangler lokalforeninger til at afvikle prøver. 

 

4. Nyt fra kassereren 

4.1. Pia Jensen fremviser regnskabet. Der er ingen kommentar til regnskabet. Fremadrettet vil 

regnskabet blive e-mailet imellem 1-2 uger inden ét bestyrelsesmøde for at give nok reflek-

sions tid til uddybende spørgsmål når bestyrelsesmødet finder sted. 
5. Instruktørweekend 2023  

5.1. Instruktørweekenden fastholdes traditionen tror fra 16. – 17. september 2023. Forslag til kursus-

tema sendes til bestyrelsesformanden. Bestyrelsesformanden noter at medbringe punktet forslag 

til weekenden med til næste opkommende lokalforeningsinstruktørmøde 

6. Fastsættelse af datoer for diverse aktiviteter 

6.1. Arbejdsdage 23. april 2023 

6.2. Sommerfest 17. juni 2023 

6.3. Lokalkonkurrencer 

6.3.1. Lydighed DcH Bøgestrøm afholder klubmesterskabet i år. Vi afventer dato 

6.3.2. Rally 14. oktober 2023 

6.3.3. Agility 15. oktober 2023 

6.3.4. Nose Work 30. september og 1. oktober 2023 

6.4. Juleafslutning 26. november 2023 

6.5. Andet 

7. DcH Landsmøde d. 18. marts 2023 og Kredsgeneralforsamling d. 22. februar 2023.  

7.1. Camilla og Adam tager til landsmøde. Camilla og Pia tager til kredsgeneralforsamling. 

8. Nose Work konkurrence d. 12. marts 2023 

9. næste møde/mad med  

9.1. Bestyrelsesmøde d. 4. april 2023. Camilla har mad med. 

10. Evt. 

Der bliver afholdt hvalpe motivations kursus d. 20. August for lokalforeningsinstruktører, tilmeldinger ud-

sendes af landsforeningen 


