
Referat bestyrelsesmøde mandag den 04-10-2021 

1. Valg ordstyrer; 

Susie 

2. Valg referent; 

Bodil 

3. Generalforsamling, herunder kontingent; 

Dato for generalforsamling blev sat til lørdag den 30-10-21 kl. 11.00. Indkomne 

forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 09-10. Bodil laver opslag med det 

asap på FB og hjemmeside. Den 16-10 skal indbydelse slås op på FB og hjemmeside – 

det sørger Bodil for. 

Susie bager kage, Bodil sørger for der er købt sodavand og kaffe.  

Charlotte ønsker ikke at genopstille. Bodil snakker med An og Iben om 

bestyrelsespost og Hanne om suppleant / bestyrelse. Susie tager referat til 

generalforsamling. Bodil spørger Aase om hun vil være ordstyrer. 

Bestyrelsen blev enige om at foreslå en forhøjelse af kontingent med 25,-kr. 

Begrundelsen er at få dækket lidt af udgifterne til det nye betalingssystem hos Nets – 

inkl. mobilepay 

4. Klubkonkurrence; 

Klubkonkurrence bliver afholdt lørdag den 13-11-21. Starter med morgenmad kl. 

08.30 til 09.00. Konkurrencerne starter 09.15 (ca.) Frokost kl. 12.00. 

Susie bager boller / brød til morgenmad. Bodil handler ind hvad vi ellers skal bruge. 

Bodil sørger for gravering vandrepokal. Vi satser på sandwich til frokost. Susie 

spørger Min Butik hvad de skal have for sandwich. Kirsten tjekker op på hvad vi har 

af pokaler og diplomer. Bodil sørger for dommersedler og en dommer. Bodil laver 

opslag til Fb og på hjemmesiden.  

Tilmelding bliver via event på hjemmesiden. Priser: startgebyr – 50,- kr. Morgenmad 

25,- for voksne 15,- for børn. Frokost kan vi prissætte når vi kender pris på sandwich 

fra leverandør (indtil videre ukendt) 

5. Juleafslutning; 

Juleafslutning bliver lørdag den 27-11-21 start kl. 10.00 

Vi laver gåtur med bingotal på turen, afslutter bingo hjemme i klubhus med 

æbleskiver og gløgg. Bodil handler ind. Vi skal finde nogle sponsorer til præmier – 

Bodil spørger dyrlægerne og vores leverandører, Maxizoo. Susie spørger Min Butik 

6. Kursus foreningsudvikling; 

Kreds 3 afholder et 2 dages kursus i foreningsudvikling. Det er den 6 og 7. november. 

Bodil 

og Jens Jørgen tager afsted 

7. Velkomst brev / pakke nye medlemmer; 

Bodil har et forslag om at vi laver en velkomstpakke til de nye hundeføre. Vi er gode 

til at byde dem velkommen på holdene, men det kniber noget med at få dem med i 

klubben/ foreningen. Derfor foreslår Bodil den velkomstpakke, som skal bestå af et 

velkomstbrev – heri skal er være en beskrivelse af klubben og dens aktiviteter, af 

foreningen i store træk, som at vi er en del af DcH Danmark og hvad det giver af 



fordele. Og så en lille pose med godbidder og andet godt til hund og HF, nogle 

eksemplarer af vores blad. Stor enighed i bestyrelse. Så det arbejder vi videre med, 

så det kan komme i gang asap. 

8. Benyttelse af klubhus; 

Det er tid igen at byde medlemmerne ind i klubhuset. Vi skal have skabt noget mere 

sammenhold og dynamik imellem medlemmerne. Det får vi ikke ved at de smutter 

lige så snart træning er slut. Vi genindfører kageordningen med månedsbetaling eller 

betale hver gang. Så vi skal lige have gjort klubhus rent og ryddet ordentligt op 

9. Nyt fra kassereren; 

Det nye betalingssystem er oppe og køre, MobilePay fungerer. Kirsten skal lige have 

luret hvordan det bliver med afregningen af gebyrer til Nets. Og så er Kirsten næsten 

færdig med regnskabet. 

10. Nyt fra instruktørerne; 

Ikke så meget nyt. Instruktørerne efterlyser at få udmeldt datoer for arrangementer, 

enighed om at det skal ud tidligere og besluttede at fastlægge kalender et år frem, 

hvert år ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 

Vi snakkede fællesmøde bestyrelse og instruktører en gang i mellem. Det skal være i 

klubhuset og en lørdag efter træning. 

Instruktør gruppen er presset, vi mangler simpelthen instruktører. Der arbejdes på at 

skaffe flere. 

11. Formandsmødet; 

Bodil været til formandsmøde i kreds 3. Der blev snakket sporlægger central, en ny 

enhed som klubberne kan benytte til at skaffe sporlæggere til konkurrencer. 

Ligeledes efterlyser kredsen flere sporlæggere. Der er mangel og flere af de 

nuværende er noget oppe i alder, så de begynder lige så stille at trække sig fra 

opgaverne. For at blive sporlægger er der ingen krav om at man er instruktør eller i 

højere klasser. Alle får uddannelsen af kredsen. 

Der blev snakket konkurrencer og hvad det reelt kræver af en klub at afholde 

sådanne. Der var stor enighed om at det faktisk kræver en del ressourcer og 

mandskab. 

Vi fik kort vendt fonden, hvis formål bliver at klubberne kan søge om op til 10.000, - 

kr. til et projekt af en art. 

12. Betalte instruktører; 

Bodil havde det debatoplæg med, som blev diskuteret på formandsmødet. Alle 

klubber er blevet bedt om at debattere det internt. Det er helt sikkert noget, som 

kommer op på landsmødet igen til næste år. Flere af formændene mener det er 

noget, som det ender med at flere klubber indfører. I vores lille klub er bestyrelsen 

enige om at det ikke er en mulighed for os. Der var dog også enighed til 

formandsmødet at det vil gå ud over de små foreninger. Og så var der jo lige det med 

frivilligheden – er man instruktør for glæden ved hunde eller for pengenes skyld 

13. Eventuelt; 

En hemmelighed 

 


