
Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. marts 2021,  
kl. 19.00 – 21.30 online via messenger. 

 
Forplejning; Hver især. 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden: 
Godkendt 
 

2. Info v/Nanna & Jytte: 
Nanna; Vi er startet op igen. Det går ganske godt. Alle skal huske på afstand.  
Alle opfordres til at holde sig opdateret med nyhedsbreve og referater på 
hovedforeningens hjemmeside under udvalg – www.dch-danmark.dk  
Kreds4 har også en hjemmeside – www.dch-kreds4.dk  
 
Landsmødet og kredsgeneralforsamlingen er udsat på ubestemt tid. 
 
Nanna undrer sig over at der har været online kredsbestyrelsesmøder i andre 
kredse, hvor det, ifølge referaterne, fremgår at der er ting som skal tages stilling til 
og meldes tilbage til HB. Men der har ikke været indkaldt til et eneste officielt online 
kredsbestyrelsesmøde i vores kreds, siden Danmark lukkede ned. Der har været 
afholdt et online formandsmøde i kreds 4, hvor man på facebook kan læse at 
snakken gik på hvad man gjorde ude i lokalforeningerne, for at holde kontakten til 
medlemmerne under corona nedlukningen, intet referat. 

 
3. Økonomi v/Jytte: 

68 medlemmer. Økonomi: Oplysning om indestående - Ifølge balancen har vi et 
mindre underskud som følge af COVID-19 på ca. 8000 kr., hvilket er nådigt sluppet. 

 
4. Udvalg: 

Kantine v/Heidi: Grundet corona er flere drikkevarer løbet på dato. Der er ryddet 
op (igen) og der krydses fingre for at der nu kan blive ”ryddet ud” i det resterende. 
Ellers intet nyt. 
 
Aktivitet v/Mia: Der arbejdes mod en sommerfest – gerne sidst i juni.  
Mia ønsker også at afholde en aktivitetsdag hvor byen inviteres og holdene laver 
lidt opvisning, evt. krydret med noget loppemarked, som Mia siger:”Vi har vel alle 
en line som er for lang eller for kort”. Det besluttes at vi laver en ”DcH – dag” i uge 
35. Alle aktiviteter er selvfølgelig med forbehold for COVID-19 restriktioner. 
 
Konkurrence v/Jytte: Der er rykket for venskabsmøde og det bliver tirsdag d. 
23/3, online. Vi holder stadig fast i datoen d. 9/10. Winnie har indvilliget i at være 
beregner, da Jytte ikke kan være til stede i den weekend.  
Der er endnu ingen tilmeldte til vores Rally konkurrence d. 28/8. Måske skyldes det 
corona og måske fordi den er lagt online et par måneder for sent? Aftalt at Nanna 
vil prøve at sætte link op på kredsens facebookside. 
 
Instruktør v/Nanna: Henny er stoppet som instruktør pga. helbredsproblemer. 
Tusinde tak for indsatsen Henny. Vi er godt i gang igen, dejligt endelig at mødes på 
banen. Bruno er retur og der er kommet et par nye D hunde på konkurrenceholdet.  
 
 
 

http://www.dch-danmark.dk/
http://www.dch-kreds4.dk/
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Tøj & hundeudstyr v/Winnie: Der er ikke gjort så meget ved salget pga. 
nedlukningen af vores klubhus. Alligevel kan Jytte fortælle at der er solgt for 1100,- 
kr. udstyr indeværende regnskabsår.  
 
Drift v/Niels & Kennet: Skuret skal males (op mod p-pladsen). Græsklipperne skal 
spørges om de er villige til at tage et år mere & græsklipperkalenderen skal laves. 
Klipperen skal til service og Kennet har en kontakt som han vil forsøge at få til at 
sponsere eftersynet.  
Hegnsklipperen er blevet sat på pause indtil alt arbejdet på pladsen, er færdigt. 
Arbejdsdag skal planlægges. Hvad skal laves? Hvor mange personer skal bruges? 
 
Web v/Nanna: Der arbejdes stadig på, at få hjemmesiden og APP’en til at ”arbejde 
sammen”. Bla. har vi erfaret at Indmeldelsesgebyret på de 125,- kr. automatisk 
bliver tilføjet beløbet, når man tilmelder sig gæstegebyr. Der arbejdes på at finde 
en løsning og vi er sgi nok nødt til at få support ind over. Ligeledes kan en af vores 
gæster fra sidste år, ikke tilmelde sig igen, da der popper en besked op om at hun 
allerede er tilmeldt. 
 

 
5. Status på Jakker til Instruktørerne: Alle 9 instruktører/figuranter har prøvet 

jakker nu. KJF bestiller hjem og sørger for oplægning af ærmer, hvorefter de 
afhentes af Nanna som afleverer dem til tryk. Forhåbentligt kan de udleveres ugen 
efter påske. 
 

6. Årshjul (Aktivitetsplan):  
Tanker; Opstart efter nytår, konstituering bestyrelse, overgang vinter/sommertid, 
græsklipperliste, arbejdsdage, sommerfest, sommerferie, opstart efter sommerferie, 
overgang sommer/vintertid, Rally mesterskab, Venskab, klubmesterskab, klubfest, 
generalforsamling, sidste træning før juleferie, juleferie 
ALLE bedes komme med ideer til hvad der ønskes på. 
Sydjysk mesterskab uge 34. Deadline uge 31 for tilmelding – kontakte dommer(e). 
uge 32, mail vedr. bestilling af mad.  
”DcH – dag” uge 35. 
 

7. Bordet rundt: Jytte spørger om vi har lyst til at arrangere en oprydningsdag med 
”Ren Natur” ligesom den vi havde i 2019? (Klubben tjener 3000,- kr. for en dags 
arbejde med masser af frisk luft og socialt samvær) Der er bred opbakning og Jytte 
søger en rute. 
 

8. Log-bog:  
 

 
9. Næste møde og evt. punkter: mandag d. 14/6. kl. 19-21.30 hos Kennet.  

Punkt: Dato for ”Ren Natur” dagen. 
 
 

Forplejning v/ Kennet 
 
Ref/Heidi 


