
Referat af bestyrelsesmøde fredag d. 18. juni 2021,  
kl. 18.30 – 21.30 hos Kennet, Skovrupvej 14. 

 
Forplejning; Ved klubben. 
 
Afbud: Ingen 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
 

2. Info v/Nanna & Jytte:  
Kredsgeneralforsamling; Der søges dommere – der er kun 10 dommere i kredsen.  
Lars Rasmussen (formand konkurrence udvalget) ønskede ikke genvalg – Ole 
Mikkelsen blev valgt.  
Dorthe Storm Møller (formand Rally udvalget) fratrådte – Bodil Routh Bregendahl 
blev valgt.  
Nosework udvalget ønsker nogle flere medlemmer i udvalget. Formanden Tina 
Strunge-Jensen er fratrådt og Trine Sønderby indgik som formand i udvalget.  
AG dommere søges. Der er to i kredsen.  
Næstformand/sekretær posten blev delt i 2. Maya ønskede ikke genvalg. 
Næstformand blev Hans Peter Dinesen.  
Sekretær blev Charlotte Christensen. Nanna Schmidt fortsætter som suppleant for 
sekretæren. 
Jytte Westergaard er én af to revisorer. 
Kontingentet fortsætter uændret 129,-  
Kredsen afholder et Sporlægger kursus – „lær at lægge spor“.  
Kredsen mangler sporlæggere.  
4. eller 5. December afholder kredsen endnu et kursus i Foreningsudvikling 
Landsmøde afholdes 22. August. Der skal bla. stemmes om løbende kontingent. 
Hvilket vi stemmer for. 
 
Det nye gratis reklameblad, er blevet sendt du til alle formænd. Det har givet 
meget stor furore i mange lokalforeninger, da der er en reklame i, for et firma der 
modstrider bla. DcH´s værdier og etiske regler. Efter først et meget ærgeligt 
forsvar fra Landsforeningens side, blev det efterfølgende besluttet (efter krisemøde 
hos HB), at løsningen denne gang ville være, at lokalforeningerne selv måtte 
forholde sig til, om og hvordan de vil forholde sig til udlevering af bladet.  

 
 

3. Økonomi v/Jytte: 
Orientering om indestående i bank. Medlemmer 92 
Klubmodul ønsker ikke længere at bestyre betalingsdelen, pga. Nets indfører nyt 
system ”Easy”, dette system skal vi selv oprette os på. Fremover kommer det til at 
koste 99,- pr måned + betalingsgebyrer, som bliver lagt på medlemmerne. 
Det er ligeledes muligt at få MobilPay ind over betalingsløsningen sideløbende med 
Easy, dette har Jytte arbejdet nogle dage på at finde ud af. Vi vælger, at det bliver 
for dyrt og ganske unødvendigt at flytte med over i klubmodul -løsningen, så vi 
bibeholder den MobilPay løsning som vi allerede har, sammen med Easy. 
 
 
 
 
 



Referat af bestyrelsesmøde fredag d. 18. juni 2021,  
kl. 18.30 – 21.30 hos Kennet, Skovrupvej 14. 

4. Status på træningsareal: 
Nanna og Heidi laver en udførlig beskrivelse af forløbet. (se vedhæftet) 
Vi afventer fortsat indkaldelse på møde. Kennet har skrevet til borgmesteren for at 
rykke for indkaldelse til møde.  

 
5. Udvalg: 

Kantine v/Heidi:  
Der er fyldt op med is, slik og drikkevarer.  
(Der skal laves en liste, hvor man kan skrive sig på, hvis man ønsker at hjælpe eks. 
ved en konkurrence, i kantinen mv. Kennet laver sedlen til en ”hjælper central”) 
Aktivitet v/Mia:  
22 personer til sommer grillhygge. Aftenen gik godt.  
Konkurrence v/Jytte:  
Der er pt 4 tilmeldte til Rally Sydjysk mesterskab.  
Der har været afholdt 1. venskab i Fredericia og regnskabet er allerede afleveret. 
Venskab i CcH (10/10) er der allerede fundet dommere til. 
Klubmesterskab CcH 20. november 
Instruktør v/Nanna:  
Der er håb om instruktør aspirant(er) i `22/`23.  
Janne har givet tilsagn om at vi gerne må spørge hende såfremt vi mangler en 
afløser en enkelt gang i mellem.  
4/9 afholder vi kursus for IGP-holdet v/Finn Hansen.  
5/9 afholder kredsen Hundeførerkort (Familiehunde-overbygning) v/Nanna.  
2/10 afholder kredsen spor (Lydigheds-overbygning) v/Bruno.  
Kantinen er bestilt til de 3 ovenstående kurser. 
Tøj & hundeudstyr v/Winnie:  
Der er bestilt tøj ud fra de bestillinger der var indgivet. Der vil blive lavet reklame 
på tøj, efter sommerferien.  
Ønske fra nogle af Instruktørerne at vi også kan sælge ”smalle” liner.  
Drift v/Niels & Kennet:  
Der bliver slået græs – hvor vi må.  
Der skal arrangeres en arbejdsdag; 15. august. Niels og Kennet mødes i klubben og 
laver en overordnet plan over opgaver samt aftaler indkøb af maling med Yvonne. 
Web v/Nanna: intet nyt 
 

6. Tømning af skraldespand: Påhviler fremover bestyrelsesmedlemmerne på skift. 
Niels laver en turnus plan (minus Heidi, da hun tager affaldet indenfor). Den skal 
tømmes en gang ugentlig. Så tager vi op på næste møde om det er for ofte. 

 
7. Bordet rundt: Vi skal blive gode til at opdatere Årshjul – opgaver og ugenumre 

mailes til Nanna. Generalforsamling d. 2. december. 
Nanna låner klublokale og arealet udenfor klubhuset d. 7. august, hvor hun holder 
familietræf.  

 
8. Log-bog: Heidi C, Laila 

 
9. Næste møde og evt. punkter: 8. september, i Klubhuset, kl. 19-21.30 

Forplejning v/ Jytte 
 
Ref./Heidi 


