
     Instruktørmøde DCH Vordingborg 
                        Lørdag d. 12. juni 2021 kl. 14 på   Mosegårdsvej 20 4760 Vordingborg. 

Karin J. havde mad med. 

Fremmødt. Harriet, Camilla, Ulla, Kirsten, Ken, Karin J og Pia 

Afbud: Louise og Karin R. 

 

Dagsorden: 

1. Referent er Pia 

2. Valg af ordstyrer: Harriet 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt, da der er holdt via mail. 

4. Nyt fra bestyrelsen 

Græsslåning på området drøftes endnu engang. Harriet har haft kontakt med kommunen x tal 

gange. Kommunen har nu lovet at der bliver slået græs minimum hver 14. dag.  

Vi har fået lov til at bruge laden, hvor den gl. traktor stod. Harrit har sendt en mail til Danni (bor i 

hovedhuset) med at han godt må flytte sine ting, så vi kan rydde op derinde. 

 

Storstrøms Dobermann Klub træner nu også på Mosegården. De har fået tildelt området bag 

jordvolden. De har fået lov til at træne ned bag ved kravlegården indtil deres græs er slået. Vi har 

første ret til det område, hvis vi har et hold der træner lige der.   

 

Der er kommet nyt magasin fra Danmarks Civile Hundeførerforening.  

Landsmøde forventes afholdt d. 21.08.21. Camilla regner med at kunne deltage og hvis der er en 

der har lyst, at komme med derover, så er der plads i bilen. 

Gitte Saliba kommer om lørdagen og underviser i agility.  
Harriet og Mads står for kørsel af agilityforhindringer til Herlufmagle. Der skal selvfølgelig være 
flere til at hjælpe med at læsse.  
 
Om søndagen kommer Betina Sabinski og underviser i stresshåndtering. Vi taler om, hvorvidt det 
skal være specifikt om stress på træningspladsen. 

 
Camilla har stillet forslag til om ikke vi skal afholde klubmesterskab i nose work.  
Det aftales at arbejde frem mod dette. Camilla foreslår at det afvikles som en åben klasse. 
 
Pia har skrevet med DCH Bøgestrømmen. De satser på at holde klubmesterskab i lydighed d. 
31.10.21. Vi er inviteret. Det forventes at vi holder næste år og inviterer Bøgestrømmen. 

 
Harriet har undersøgt reglerne for dobbeltmedlemskab - medlemmer fra andre DCH-foreninger 

der gerne vil træne i klubben. Det er den enkelte klub selv der bestemmer, om disse skal betale 

fuldt medlemskab eller blot et træningsgebyr.  

Der har været udfordringer i forhold til medlemmer som har meldt sig ud efter kort tid i klubben, 

f.eks. pga. at de ikke kan på de dage holdet er flyttet til. Udfordringen er, om og i så fald hvor 

meget gebyr der skal refunderes.  

Det fastslås at grundkontingent ikke kan refunderes. 



Vi taler om evt. at inddele året i 3 træningsperioder – med betaling af træningsgebyr for hver 

periode for sig. F.eks. januar til og med april + maj til og med september + oktober til og med 

december. Dette vil give det enkelte medlem mulighed for at undlade at tilmelde sig i en 

periode.  

Bestyrelsen arbejder med et forslag som vi kan drøfte til næste bestyrelsesmøde mhp. at stille 

forslag til generalforsamlingen næste år. Herunder vil vi også drøfte forslag til stigning i 

træningsgebyr for egne medlemmer i år 2023.   

 

5. Kørsel på græsvejen 

Der bliver kørt for stærkt på græsvejen. De instruktører der bruger området nede bag 

kravlegården, skal give sit hold besked på de skal sænke farten, og tag hensyn til andre hold. 

Ulla forslår man sætter et skilt op, med at sænke farten eller vis hensyn. 

 

6. Træningstider 3 kvartal 

Mandag  

Nose work kl. 18-19 

Aktivitet kl. 18:30-19:30 opstart 9. august 2021 

Tirsdag 

Unghunde kl. 19-20 opstart 10. august 2021 

Onsdag 

DcH programmet kl. 18-19 

Torsdag 

Rally forsætter kl. 18-19 

Rally begynder 18:30-20 

Holdene skiftets til hver anden torsdag. 

Lørdag  

Agility kl. 9:30-13 opstart 7. august 

Søndag 

Familiehunde 11-12 opstart 01. august 

 

7. Fordeling af medlemmer der har betalt træningskontigent 

Kirsten forslår man prioter HF der har betalt for træning.  

Kirsten og Ulla har på deres unghundehold 11 som bliver fordelt 

1 lydighed 

3 af dem ville gerne på agility begynder 

2 familiehund 

6 Nose Work 

3 Rally 

De to der er interesserede, vil blive tilbudt at deltage i et "lynkursus" over sommerferien, hvis de 

ønsker at starte på det letøvede hold til august. Der er for få hundeførere til at kunne oprette 

agilitybegynderhold. Ulla og Camilla har aftalt at de skal henvende sig hos Camilla hvis de er 

interesserede og har brug for at aftale yderligere. 

 

8. Åbent hus Barmosen 14 august  

At folk kan komme og prøve lidt forskellige ting med deres hunde. 

Forslag er agility i kravlegården. 

Lidt Nose work, eksempel beholder søg. og man kan komme og vise et tricks, med sin hund. 



 

9. Næste møde, dato + referent + mad 

Næste møde 8. september 2021 

Harriet tager mad med 

Referent er Kirsten 

 

10. Evt. 

Karin spørger hvor er vores små kejler er, da der mangler temlige mange. Der bliver besluttet at 

vi køber nogle flere kejler.  

 

Vi har i bestyrelsen aftalt at indkøbe nogle Hoops til brug for f.eks. aktivitetshold og andre 

interesserede.  

Instruktørne blev spurgt ind til forslag til emner til vores instruktørweekend 2022, da vi skal være 
hurtigt til at booke instruktører. 
 
Tilslutningen til de sidste mange arbejdsdage har været begrænset. Derfor foreslår Harriet at de 

der har en fælles interesse om at noget bliver ordnet, står sammen om at få det gjort (som 

eksempel, der er behov for at agilityspringene males, derfor mødes de der træner agility en 

eftermiddag og får det gjort). Vi er i bestyrelsen opmærksomme på at det kan betyde at mødet 

mellem medlemmer på tværs af de forskellige hold går tabt. Materialeudvalget er ved at se på 

hvad der kan gøres for at redde skjulet der er ved at vælte. 

  

 

 

 

 

 


