
 

                            DCH Vordingborg 

           Foreningen for aktive hundeejere 

                        Bestyrelsesmøde fredag d. 30 april 2021 kl. 9.30 Mosegårdsvej 20 Vordingborg 

 

Karsten havde hveder med. 

Camilla var referent 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde 

Godkendt 

2. Nyt fra formanden 

- Kommunen er gået aktivt ind for at bekæmpe muldvarpene. Der er blevet gasset to 

gange (ikke farligt for hundene) og arealet er blevet planet. Henning har desuden fået 

fornyet sin autorisation, så han kan lægge gift ud. Der bliver slået græs inden de to 

konkurrencer om to uger. 

- Der er kommet brev fra vores kontaktperson fra kommunen. De nye toiletter bliver 

færdige i uge 24. Det er planen at de nye toiletter skal placeres i nærheden af bygningen 

ved Sorte Fingre. 

- Åbent hus for alle Mosegårdens aktiviteter d. 14. august.  

- Møde d. 19. maj 17-19 ved motorkrosbanen. Instruktørerne vil blive orienterede, så de 

evt. kan byde ind. Harriet skriver til dem. 

- Charlotte Johansen søger lokaler til kurser. Der er for nogle af datoerne sammenfald med 

vores konkurrencer, men det vil være vanskeligt for os at byde ind med sporarealer til et 

andet kursus. 

- Kassererskiftet er i gang. 

3. Nyt fra kassereren 

- Pia gennemgik det foreløbige regnskab for i år. 

- Bestyrelsen kvitterer for at Pia overtager adgangen/administrationen af klubbens konti. 

4. Bestyrelsen konstituerer sig 

- Formand: Harriet 

Kasser: Pia 

Næstformand: Camilla 

Sekretær: Karin 

Bestyrelsesmedlem: Henning 

1. Suppleant: Karsten 

2. Suppleant: Mads 

5. Fordeling af arbejdsopgaver/udvalg 



Agilityudvalg: Karin og Karsten(Camilla) 

Rallyudvalg: Henning og Camilla 

Lydighedsudvalg: Mads (Pia) 

Festudvalg: Karsten 

Hjemmeside: Pia 

Vedligehold/materialer: Henning og Mads 

Indkøb til kantinen: Harriet 

Indkaldelse/ordstyrer til trænermøder: Harriet 

 

Derudover har Kirsten(instruktør) kontakten til trænerne, når der er henvendelser fra evt. 

nye medlemmer om at træne i klubben. 

6. klubaften/dag  

- Ulla har tilbudt at lave et foredrag om hundens adfærd ved samme anledning. 

- Vi ønsker at starte før middag en søndag. Ulla vil blive spurgt om hvilke datoer hun kan 

(vi er endt med d. 20/6 kl. 10.30) 

- Camilla fortæller om det at være træner 

- Mads fortæller om bestyrelsesarbejde og især om hvad der motiverede ham til at blive en 

del af bestyrelsen. 

- Harriet fortæller om hvorfor vores udvalg er vigtigt og hvorfor vi har brug for at 

medlemmerne også tager del i udvalgsarbejdet. 

- Karsten fortæller om det at være hjælper ved klubbens arrangementer. 

- Vi vil møde til let brunch, Karsten vil gerne sponsorere røræg, bacon, cocktailpølser), 

klubben køber resten. 

7. indkøb af ny balance til agility 

- Vi er blevet anbefalet at investere i en ny balance, da det er den generelle opfattelse at 

gummibelægningen er mere nænsom mod hundens poter. Desuden har vores nuværende 

balance en del år på bagen, så selvom den stadig er fuldt brugbar, så kan det godt 

retfærdiggøres at udskifte den. 

- Der er i den forbindelse ønske om en balance, der kan sænkes, da det giver nye mulighed 

for indlæring. Camilla tjekker den de har hos DongAgility. Der er givet grønt lys til 

indkøb. 

8. Stævner 8/9 maj 

- Agilitykonkurrence d. 8. maj, alt er OK 

- Rallykonkurrence d. 9. maj. Der skal indkøbes pokaler(Henning), Pia vil kontakte De 

Sunde Dyr for at høre om de vil sponsorere gaver. Harriet laver mærkater til pokaler. 

Karin og Camilla kommer og hjælper. 

 

Mads laver en aftale med Tyttes Pølser om mad. 

9. Arbejdsdag 

- 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. 



- Camilla nævnte et ønske om at oprette et ekstra skjul ved lunden. Harriet kommenterede 

på farven på væggen i klubhuset, der trænger til en ny omgang maling. 

10. Sommerfest  

- Lørdag d. 3/7-21 kl. 17 

- Karsten tilbød at sponsorere maden. Det blev diskuteret lidt, da der er tradition for at 

folk selv har deres egen mad med. Der var også tilbud om at give drikkevarerne, men det 

er et område hvor klubben kan få lidt ekstra i kassen ved salg. Der komme ikke en 

endelig konklusion på dette punkt. 

- Karsten sørger for indbydelse og er ansvarlig for tilmelding. 

11. Instruktørweekend 

- Vi skal igen til Herlufmagle (18-19. september) 

- Lørdag er med fokus på agility med Gitte Saliba(dette betyder at vi skal have 

agilitybanen med). 

- Det er endnu ikke fastlagt hvem der skal komme søndag. Vi havde nogle forslag oppe, 

men var usikre på om vi havde fået alle ønskerne fra trænerne med fra det forrige møde. 

Harriet skriver ud og spørger. 

12. Datoer på klubmesterskaber lydighed/rally/agility/juleløb 

- Agility: 9/10 Karin skaffer en dommer 

- Rally: 2/10 Henning skaffer en dommer, Camilla sørger for afviklingen 

- Lydighed: Pia kontakter Bøgestrømmen for dato. 

- Juleløb: 28/11-21 kl. 13 

13. næste møde/mad med 

- 11/6 kl. 18 

- Henning har mad med 

14. evt. 

- Der blev talt en del om problematikken omkring trænermanglen. Dags dato er der seks 

aktive trænere i klubben(heraf en på deltid) og en træneraspirant. Karin Jensen har 

desuden meddelt at hun til sommer stopper som agilitytræner. Det betyder at vi er 

udfordret på at tage nye hunde ind, samt oprette hold for hhv. de to unghundehold og det 

hvalpehold vi har i klubben. 

Der var flere forslag til løsninger, kunne man se ind i om tidligere trænere ville tage et 

hold(vi vurderer ikke at det er tilfældet), om man kunne låne trænere fra andre 

foreninger(vi ved at mange lokalforeninger står i samme udfordring som os) m.m. 

Uanset hvordan vi så på det, så er det ikke til at finde en løsning, der afhjælper 

problemet her og nu. Det er samtidigt dejligt at der er nogle der gerne vil være aspirant 

hos os, men det er kun noget der hjælper på det langsigtede plan. Vi håber at vores 

arrangement i slutningen af juni kan få vækket nogle medlemmers interesse. 

Grundet den nuværende trænermangel og udsigterne til at vi har en del hundeførere der 

skal fordeles ud på nye hold ser vi os nødsaget til at indføre midlertidigt stop for tilgang 

af medlemmer. Det er en svær balancegang, men det er vigtigt for bestyrelsen at vi i 

første omgang passer på de medlemmer vi har i klubben frem for at tilbyde træning for 

nye medlemmer og dermed miste nogle af de medlemmer vi har. Derfor vil bliver 

indført et midlertidigt stop for optage af medlemmer indtil vi igen har ressourcerne til at 

tilbyde flere hold. 

-  



- Der blev spurgt ind til græsslåning. Der burde være styr på det. 

- Karsten fortæller at han er så glade for klubben, at han gerne vil give et sponsorat på 

5000 kr. Det er frit hvad beløbet kan bruges til (vi talte om at vi kunne bruge det til at 

lave noget for medlemmerne). Eneste krav er at det fremgår af klubbens hjemmeside. 

 

Herefter blev et meget langt bestyrelsesmøde afsluttet. 

 

 


