
     Instruktørmøde DCH Vordingborg 
                        Onsdag d. 8 september 2021 kl. 18 på   Mosegårdsvej 20 4760 Vordingborg. 

Harriet havde mad med. 

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

Afbud: Ken og Karin R 

 

Dagsorden: 

1. Referent: Kirsten 

 

2. ordstyrer: Harriet 

 

 

3. godkendelse af referat fra sidste møde 

udsat til næste møde. 

Referater bør lægges på hjemmesiden.  

 

4. nyt fra bestyrelsen 

Alle bør besvare det fremsendte spørgeskema fra kredsen. 

 

Kredsen har fået ny kasserer, Josefine Sachs Tefke og næstformand, Joanne Colding Pedersen. Indtil 

videre varetager Steen Andersen uddannelsesudvalget. 

 

Klubben er vært ved NW uddannelse den 14/11 og 21/11. 

 

Der bliver indlagt vand i klublokalet incl. afløb og varmtvandsbeholder. Vandrør bliver ført igennem 

buernes lokaler efter aftale. 

 

Lysmaster på træningsarealet udskydes til næste år. Økonomien til 2 stk. 8m master incl. 

gravearbejde til ledninger/kabler vil blive kr. 30. – 40.000. 

 

Ag-balance kommer om et par dage. 

 

Dobermannklubben har fundet andet træningsareal 

 

De nye toiletter er taget i brug, men vaskene er lidt svære at benytte.  

 

Kommentarer til bestyrelsen fra instruktører: 

Kommunen havde ikke modtaget tidligere fremsendt ansøgning om lysmaster. 

Svært at få ørenlyd samtidig med at græsset slås, men vi er glade for det nyklippede areal 

Ved åbent hus blev det oplyst at p-pladser er på budgettet fra kommunen. 

 



. 

5. landsstævner 11-12 september (agility-rally) 

Agility. Alle er velkomne til at hjælpe, men grundlæggende er der den hjælp, der er behov for. 

Morgenkaffe kl. 7, konkurrence kl. 8. 

Rally, alt er i orden. 

 

6. instruktørweekend 18-19 sep. 

Alt er på plads. Deltagere skal medbringe sengelinned og håndklæde. 

Louise/Mads indkøber slik. 

Til dag 2 skal bl. a. medbringes marvben eller kong til leverpostej. Camilla har flere hvis man 

mangler, men uden leverpostej. 

 

7. klubmesterskaber (rally-agility-lydighed-nose work) 

Rally aflyses i år. 

Agility 9/10-21 for begynder og øvede. 

Lydighed den 31/10-21. Bøgestrømmen står for afholdelse. 

 

Nose work – åben klasse. Åben klasse vil nok være for svært for begyndere og let øvede, så disse 

hundeførere vil i stedet blive tilbudt at prøve søgene efter klubmesterskabet. Alternativt kan laves 

en uofficiel (for sjov) konkurrence. 

 

Klubben betaler for evt. præmier, hvis instruktører afholder uofficielle konkurrencer for deres hold.   

 

                        

8. træningstider 4 kvartal 

Mandag 

Aktivitet kl. 19.00 – kl. 20.00 

Tirsdag 

Unghunde kl. 19.00 – kl. 20.00 

Torsdag 

Rally kl. 18.30 – kl. 21.00 fra den 23/9 i Tingsted 

Lørdag 

DcH lydighed kl. 9.00 – kl. 10.00 fra den 2/10 

Agility let øved kl. 9.30 – kl. 11.00 

Agility øved kl. 11.30 – kl. 13.00 

Nosework begynder og øvede kl. 11.00 – kl. 12.00, fra den 2/10 

Søndag 

Familiehunde kl. 11.00 – kl. 12.00            



9.  flytning af medlemmer på hold 

Pia flytter hunde/hf, som allerede er på holdene. 

Kirsten sørger for alle nye. 

Kirsten sender venteliste til instruktører. 

 

 

10. ændring af træningskontingent 

Der blev udleveret et forslag til ny struktur på træningsgebyr. 

Alle hold skal oprettes som modulhold.  

Et træningsår består af 4 moduler med aktiv tilmelding ved opstart af hvert modul. 

Der prioriteres efter1) de der allerede træner på holdet, 2) medlemmer på venteliste på holdet 3) 

ikke medlemmer på venteliste 4) andre. 

Kan tidligst ændres fra 1/1-23, såfremt der ikke indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 

Mindre stigning i træningsgebyr. 

 

En del snakken frem og tilbage om fordele og ulemper. 

 

Kan man skjule holdet i klubmodulet og give link til dem, der allerede træner på holdet. På den 

måde undgår vi måske, at ”andre” tilmelder inden ”holdet” når at tilmelde sig. Bør undersøges. 

Er træningsgebyret for lavt, så man blot betaler for at holde sin plads?               

 

11. næste møde, dato+referent+mad 

Næste møde 17/11-21 kl. 18.00. 

Louise tager mad med 

Kirsten er referent 

 

 

12. evt. 

Agilityholdene slås sammen fra januar 2022. 

Forespørgsel om vi vil tjene penge som hjælpere i Vilde Vulkaner – sendt videre til bestyrelsen 

Lene ønsker at blive instruktør – skal gå som føl på aktivitetsholdet. 

 

Referent Kirsten 

Den 9. september 2021(2) 


