
Referat konstituerende bestyrelsesmøde  
tirsdag d. 11. januar 2022,  

kl. 19.00 – 21.30 i klubhuset. 
 

Forplejning: Kantinen 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden:  

Godkendt 

 

2. Valg af ordstyrer: 

Kennet – dette er gældende til alle bestyrelsesmøder fremefter. 

 

3. Info v/Nanna & Jytte:  

Der er indhentet børneattester, på alle instruktører. 

 

Foreningslederkursus og hvad vi kunne tænke os at implementere i 

bestyrelsesmøderne        

- Hvert bestyrelsesmedlem fik udleveret bogen ”Den attraktive forening”. 

Det er DcH Christiansfeld´s bøger og skal tilbageleveres, hvis man forlader 

bestyrelsen. 

• Nyt pkt. 2, Den gode historie.  

- Det besluttes at dette pkt. skal på fremefter.  

- Heidi laver et skriv i facebookgruppen, hvor alle medlemmer kan komme 

med deres gode historier. Samtidig laves en ”plakat” der kan hænges i 

klubben, der henviser til at ”bruge” opslaget på Facebook. 

 

• Værdiarbejde via brainstorm som til sidst ender op i konkret beskrevne 

eksempler: Når nu HB har besluttet et fælles værdisæt (Fællesskab, 

Åbenhed og Kvalitet) for hele DcH Danmark – hvad gør vi så konkret i CcH 

for at få det du og leve?  

- Det besluttes, at bestyrelsen mødes omkring en frokost og arbejder i 

dybden med emnerne. 

 

• Generalforsamling til fest… „Think, Plan, Do“ 

- Der tales om forskellige muligheder til at ”pifte generalforsamlingen op”. 

F.eks; Et debatpunkt, hvor vi  suspenderer generalforsamlingen midtvejs, 

hvor der er fri tale til medlemmerne, et medlem kommer med et punkt der 

debatteres, et oplæg fra en foredragsholder, udsagn der skal diskuteres. 

Det kan være anderledes forplejning eller lign. Vi ryster kortene og finder 

ud af hvordan vi kan gøre Generalforsamlingen til en Fest. 
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4. Økonomi v/Jytte:  

          - Jytte informerede om økonomien, Lands- & Kredsforening er ikke betalt endnu. 

          - 73 medlemmer i skrivende stund. Mange overflyttere fra sidste år – det må 

            betegnes som stor tilfredshed med vores Instruktører, udbud og klubben generelt.   

          - Foreningstilskud er søgt.  

          - Kursustilskud er modtaget – der er dog en mindre misforståelse, som Jytte følger  

   op på. 

 

5. Konstituering:  

Næstformand: Kennet 

Sekretær: Heidi 

 

6. Fordeling af udvalg: 

Kantine og aktivitet slås sammen med Heidi som formand. Mia bliver en del af 

udvalget. Håbet, at kunne inddrage flere medlemmer i udvalget, således at opgaver 

kan uddelegeres.   

Kennet undersøger ”vagtplanlægning” i klubmodul, om dette kan bruges til at 

inddrage medlemmerne nemmere og bedre. 

Konkurrence v/Jytte 

Instruktør v/Nanna 

Tøj & hundeudstyr v/Lisbeth 

Drift v/Niels & Kennet.  

Desværre har vi mistet 2 af vores græsklippere. Det opvejes halvt af at Alex har 

meldt sig som græsklipper, vi kan stadig godt bruge flere. Der skal, af 

forsikringshensyn, laves en ”samarbejdsaftale på skrift” da Alex ikke er medlem af 

klubben. Nanna tager kontakt til Jan fra sekretariatet og udarbejder denne. 

Web v/ Nanna – hele bestyrelsen opfordres til, at se det webinar der er lagt på 

bestyrelsens facebookside, omkring Klubmodul. 

Fanebærer – samme procedure som sidste år. Ingen fast fanebærer. 

Kredsrådsdeltagere: Nanna & Jytte. 

Efter Kredsgeneralforsamlingen d. 21/2, deltager Nanna som formand for Kredsens 

uddannelsesudvalg, det giver plads til endnu en til Kredsrådsmøderne. Jytte 

deltager som revisor for kredsen til generalforsamlingen, hvor Lisbeth deltager på 

Jyttes plads. MELD GERNE IND hvis nogen sidder med ønsket om at deltage en 

enkelt gang eller 2 – det gælder alle vores medlemmer       

Landsmødedeltagere: Nanna & Jytte.  
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7. Årshjul: 

Driftsudvalget afholder en arbejdsdag i april… 

10/6 Sommerfest 

4/7 – 31/7 (begge dage incl.) Sommerferie  

13/8 fællestræning i Rally for Kreds4 

27/8 sydjysk i Rally 

1/10 Modul 9.4 overbygning lydighed 

2/10 Venskab? 

11/9 Modul 13.4  

Årsrevision uge 46 

26/11 modul 4 

Generalforsamling 1/12 

 

8. Bordet rundt: 

Det aftales at Lisbeth laver et skriv af sig selv til hjemmesiden som sendes til 

Nanna.  

Nanna informerer/instruerer Lisbeth i hendes udvalgsopgaver – dato aftales hurtigst 

muligt.  

 

9. Log-bog 2022:  

 

10. Næste møde: 29/3 kl. 19.00. 

 
11.  

 
Jytte står for forplejning 

 

 

Referent/Heidi 


