
 
                             

            

Foreningen for aktive hundeejere 

                        Instruktørmøde onsdag den 8. marts 2023 kl. 18 Mosegårdsvej 20 Vordingborg 

 

Adam havde mad med 

Kirsten var referent og Pia ordstyrer 

Fremmødte: Louise, Camilla, Adam, Pia, Karin J., Ulla og Kirsten 

Afbud: Harriet, Karin R. og Ken 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

 

2. Nyt fra bestyrelsen. 

Deltaget i Støjmøde. 

Hardball foreningen ser gerne, at vi bruger deres område til f.eks. rundering, og søgeopgaver. Dog skal de 

lige orienteres først. Camilla vil give en mailadresse til hardball foreningen.  De håber på den måde at kunne 

forebygge hærværk. 

Der vil blive et åbent hus arragement i 2023.  Alle foreninger i ”Mosen” ønsker at mødes oftere og have et 

tættere samarbejde. 

Grøn pulje til naturopretning i stedet for de områder, hvor der er etableret solceller. Flere foreninger incl. 

skydeklubben vil slå sig sammen om ansøgning. Vi ønsker reetablering af vandhullet. Ulla finder papirer i sine 

gemmer vedr. den oprindelige etablering af vandhullet. 

Kommunen havde glemt projekt P-plads. Projektet tages op igen. 

Hele bygningen må ikke bruges – indtil videre til midt april. 

Camilla har fået nøgle til stuehuset, som kan bruges til møder o. lign. 

Lidt snak om hvilke muligheder der ville være, hvis vi ikke kan komme tilbage i vore lokaler. 

Kommunen – forpligtigelse til at finde nogle andre lokaler. DcH har en pulje (initiativfonden), hvor vi kan 

søge lån til minimal rente. 

I forbindelse med nyt lokalplantillæg har vi ønsket at have mulighed for at træne under tag samt lave søg 

indendøre. Torben (service og drift) havde nævnt carport. 

Bestyrelsen opfordres til at prioritere foreningslivet i klubben overfor kommunen. 

 

Adam og Camille deltager i landsmødet den 18. marts. 

 

Nyt fra kredsen: Regnskab ved generalforsamlingen blev ikke godkendt. Nogle problemer med betalinger. 

Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. DM i kredsen blev rost. Der blev ikke oprettet et NW-

udvalg. 

 



Bestyrelsen har konstitueret sig:   

Henning, næstformand samt tager sig af rally og materialer. 

Adam, sekretær og hjælper Camilla med NW. 

Linda, bestyrelsesmedlem samt hjælper med materialer. 

Jette suppleant, hjælper Camilla med NW. 

 

Der udover består bestyrelsen af: 

Camilla, formand samt tager sig af agility og NW. 

Pia, kasserer samt tager sig af lydighed, instruktørmøder og hjemmeside. 

 

Instruktørweekend i 2023 bliver weekenden før DM i Herlufmagle hallen. Vi skal alle komme med forslag til 

hvad vi ønsker at træne. Rally har ikke været på i lang tid. 

 

 

 

3. Datoer for 2023: 

a. Sociale arrangementer 

Arbejdsdag den 23. april. Skjulene skal males. 

Sommerfest den 17. juni. 

Juleafslutning den 26. november 

40 års jubilæum i 2024. Vi skal allerede nu tænke over, hvad der kan laves i den anledning. 

25 års jubilæum blev holdt over 2 dage med for sjov konkurrencer og deltagelse fra kommunen den 

1. dag og fest for klubbens medlemmer incl. kærester/ægtefæller den anden dag. 

 

b. Konkurrencer 

NW kl. 1 den 12. marts. 

Rally den 30. april. 

NW åben var planlagt til den 30/9 -1/10, men NW dommere skal på uddannelse i den weekend. 

c. Lokalkonkurrencer 

NW åben light samt uofficiel NW åben den 30/9 – 1/10. 

Lydighed i Bøgestrømmen i oktober. 

Rally den 14/10. 

Agility den 15/10. 

 

4. Opfølgning på tidligere referat. 

 

Der er endnu ikke købt kegler til NW. 

 

Rullende kontingent. Pia kontakter Klubmodulet så det bliver i orden. 

 

Bringsel – kredsen udbyder kursus i bringsel i Bøgestrømmen. Det afprøves i første omgang. 

 

5. Evaluering på modulbetaling 

 

Pia mødte op på nogle af de hold, hvor hf havde problemer med at tilmelde og det blev så klaret den vej. Pia 

vil evt. gøre det samme i 2. modul. 

2. modul sendes til instruktører før april 



 

  

 

6. Træningstider andet kvartal 2023 

a. Hvornår træner de enkelte hold. 

 

Mandag: 

Kl. 18.30 – 19.30 NW begynder (Ulla og Kirsten) fra 17/4 (mit notat ændres måske til 10/4) 

Kl. 18.30 – 19.30 NW øvede (Ulla og Kirsten) 

Kl. 19.00 – 20.00 Aktivitetshold (Karin J og Ken) 

Torsdag: 

Kl. 19.00 – 20.00 Unghunde (Louise og Adam) 

Lørdag: 

Kl. 9.00 – 10.00 DcH lydighed C/B (Pia) 

Kl. 10.00 – 11.00 Familie (Camilla) 

Kl. 10.30 – 12.00 Rally (Pia) 

Kl. 12.00 – 13.00 Hvalpe (Adam) fra den 15/4. 

 

Agility ingen holdtræning i 2. kvartal. I stedet tilbyder Camilla drop in – event agility på 1 ½ time. Tidligere 

agilityudøvere vil blive informeret. 

De seneste 2 undervisere i agility i 2022 har ikke tilbudt at tage et ag-hold, men er heller ikke blevet spurgt. 

 

b. Er der nogle der har mod på at tage et hvalpehold? Hvordan er efterspørgslen pt? 

              Adam vil gerne tage et hvalpehold til april. Max 6 på holdet. Det blev lørdag den 15/4 kl. 12.00. 

              Adam laver opslag til hjemmesiden og facebook gruppen DcH Vordingborg Hundetræning. 

              Adam laver introaften den 12. april. Ulla kommer den første gang. 

 

              (Mit notat efter mødet – hvalpeholdet plejer kun at betale årskontingent kr. 680,- og betaler ikke for at 

træne på hvalpeholdet, gebyret sættes til kr. 0 for hvalpeholdet. Begrundelsen har hidtil været at vi giver et 

”hvalpekursus” og ikke forpligter os til, at vi har træningstilbud efter hvalpeholdet) 

 

              Der er ingen på venteliste til hvalpehold, da de mange gange vil blive for gamle til et hvalpehold, når de står                          

flere uger/måneder på ventelisten.                                 

 

 

7. Næste møde 

Tirsdag den 6. juni 2023 kl. 18.00.  

Karin J har mad med. 

 

8. Evt. og punkter til næste møde 

Der er hundeførerweekend i Jyderup den 23. – 26. juni, måske noget for vore hundeførere. 

Opfølgning på tidligere referater skal medtages på fremtidige møder. 

 

Spørgsmål om hundeførere der aldrig er mødt til træning på 1. modul, skal de have et link til 2. modul. 

Foreslået at de får en sms/mail om de ønsker at træne på holdet eller om pladsen kan gives til en anden. 

 

Referent Kirsten den 9. marts 2023 


