
Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 05-04-2022 

 

 

1. Valg af ordstyrer: 

Susie 

2. Valg af referent: 

Bodil 

3. Opfølgning på værtsdage/nye værtsdage: 

Rent økonomisk har vi fået et overskud på lige omkring 2.400, -

kr. Vi har været gode til at lave god og ”billig” mad. Vi har fået 

ros af både uddannelsesudvalget og deltagerne. Vi har budt ind 

på hvalpemodulet i næste IGU-forløb. Og det forventes at blive 

den 25-02-22 eller den 04-30-22. 

4. Arbejdsdag: 

Bodil laver på FB og hjemmeside og opretter event, hvor man 

kan tilmelde sig. Vi sætter også et opslag i klubhus, hvor de kan 

skrive sig på. Starter med morgenmad kl. 08.30 og så går vi i 

gang kl. 09.00 Frokost ved 12.30 tiden.  

Morgenmad: Susie bager boller og evt. rugbrød, Ann handler ind 

til morgenmad: ost, marmelade, pålægschokolade, smør, pålæg, 

juice, kaffe, sukkerknald, mælk. 

Frokost: sandwichs fra Vores Butik i Ørsted. Bodil bestiller dem. 

Bodil sørger for sodavand og øl. 

To do: ligge flis ud, balancen i hvalpegård repareres, male 

sålbænke, male dør, male det nye træ overdækning, oprydning 

banen, rengøring klubhus, dør til skuret repareres, hegn i 

hvalpegårde tjekkes, isolere rør på toilet, oprydning/ rengøring 

containere 

Ann står for at få lavet skilt med Ørsted DcH til at hænge på 

klubhus. Skilt ude ved vejen laves om, bom til indkørsel. 

Vi købte en ny skraldespand til køkkenet. 

5. Spotkurser: 

Kirsten vil gerne lave et Hubbers kursus i år, det kan så nok ikke 

nås inden sommer. 

6. Parkering crossklub: 

Grundet vi ganske enkelt har fået nok af den manglende 

information til brugerne af crossbanen, bliver der sat minebånd / 

snor tværs over banen hvor de må parkere. Og så bliver der sat 

bom op, så de ikke kan køre tværs over, samt holde på vores 

plads når vi ikke er der. Ann har talt med Kenneth fra cross, som 

også mente der bare skal sættes et minebånd op, så folk ved hvor 

de må parkere. 

7. Ting fra Landsmødet: 



Vi fik udleveret nole nye foldere, som DcH har lavet – en til 

hvalpe og en generel. Nogle fine og gode foldere med megen 

nyttig viden i. Der er også en folder fra Agria, som de 

selvfølgelig gerne vil have delt ud. Tydelig dårlig stemning 

mellem HB og Initiativfonden, grundet at HB stillede forslag om 

at HB-næstformand er født til at være en del af bestyrelsen i 

Initiativfonden. Det var der en del polemik om. Og så var betalte 

instruktører også et varmt emne, som der stadig ikke er den store 

tilslutning til. Alle blev bedt om at gå hjem og debattere det i 

klubberne. Det kommer til afstemning til næste års Landsmøde. 

8. Velkomstpakke udvides: 

Der var enighed i bestyrelsen om at vores velkomstpakke bliver 

udvidet med de tre foldere fra DcH. Pakken bliver i øvrigt godt 

modtaget af hf’erne. 

9. Ansøgninger: 

Bodil har hentet priser på figurantskjul og et spring. Vi kan få 

lavet et spring ved Mali-box. Bodil er i dialog med Brian, som 

laver dem. Skul kan vi få hos Dogsport. 

Bodil laver ansøgning til Kreds 3 hjælpefond, hvor vi kan søge 

op til 10.000, - kr. 

10. Græsklipning – Bodil lavet opslag med hjælp: 

Vi vil se om vi kan skaffe lidt mere hjælp til græsklipning – 

Bodil lave opslag om det 

11. Oprydning klubmodul – en masse gamle ”døde” profiler: 

Vi har lige i omegnen af 68 inaktive profiler. Vi blev eninge om 

at Bodil rydder op i dem. 

12. Sommerfest: 

Bestyrelsen blev enige om at i stedet for en grille aften, laver vi 

sommerafslutning, lidt som juleafslutning, bare med lidt grill og 

noget sjov træning / lege med hundene og hf. Det var lidt svært at 

finde en dato pga. løb osv., men vi nåede frem til den 02-07-22. 

Bodil ligger lige spørgsmålet ud i instruktør/ bestyrelsesgruppen. 

13. Nyt fra kassereren: 

Kirsten får nogle meget lange udtog fra Nets, så vi skal blive 

bedre til at minde hf om at samle deres betalinger, huske at skrive 

ved MobilePay hvad det er de har købt. Vi snakkede abonnement 

på kaffe og kage, f.eks. 30,- / md 80,-kr / kvartal. Men det 

betyder også at vi er meget bundet af at der rent faktisk er kage 

og kaffe hver gang! 

Kirsten skulle bruge underskrifter til banken.  

Bodil tager med Anne Vedel, at det er ønsket at der på kvittering, 

når vi tilmelder en instruktør til kursus, står instruktørens navn i 

stedet for formandens, så det tydeligt fremgår hvem der er meldt 



til. Det er i forhold til når vi skal søge tilskud ved kommunen 

14. Nyt fra instruktører: 

Søs er tilbage igen. Kirsten har føl på fra Grenaa DcH i agility. 

De starter i her i april. 

15. Eventuelt: 

Susie havde undersøgt lidt om hvad Djurslands Bank skal have 

for en foreningskonto, og hun vil lige tjekke op med dem de tal 

hun havde fundet.  

Grundet Søs’ fravær er de jakker instruktørerne fik i julegave 

først gået i trykken. Nu Søs må dog vente lidt på hendes da den 

er i restordre. 

 

 
 

 


