
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 15/1 2019 kl. 19.00 i 
hundehuset. 

Til stede; Kennet, Niels, Henny, Mia, Jytte, Nanna & Heidi 

Afbud; Ingen 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden;  

Godkendt 

2. Info v/Nanna & Jytte;  

Venskabsmøde afholdt i Kolding; 2019 afholder KocH den første konkurrence d. 
27. april & CcH den afsluttende konkurrence d. 28. september. 

Søren Corydon har 20 års jubilæum, som dommer, i år.  

Der skal indkaldes til et Instruktørmøde snarest. 

CcH afholder Sydjysk mesterskab i Rally-lydighed, søndag d. 25. august. 

Henny ønsker overbygningen som Rally Instruktør i år.  

Marianne ønsker modul 6 på IGU i år. 

Der er kommet nye Rally skilte. Vi køber 2 sæt, som leveres printet og lamineret.  

IPO er ændret til IGP. 

3. Økonomi v/Jytte; 

Medlemmer 29, Jytte informerede om økonomien. Vi er næsten i mål med at 
blive en pengeløs klub – de fleste har taget mobilepay til sig.  

Nanna og Jytte har søgt tilskud ved Kolding kommune.  

1. Konstituering; 

Sekretær – Heidi 

Næstformand – Kennet  

2. Udvalg; 

Kantine – Henny (Mia og Heidi står klar til hjælp) 

Aktivitet – Mia (Heidi står klar til hjælp) 



Konkurrence – Jytte (Bruno og Jønne) 

Rally – Henny 

Instruktør – Nanna 

Tøj/hundeudstyr – Nanna & Heidi 

Drift – Niels & Kennet 

Web – Nanna 

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

Kredsrådsdeltagere – Nanna & Jytte  

(Til kredsgeneralforsamling 18/2 deltager Kennet) 

Landsmødedeltagere – Nanna & Jytte 

3. Datoer til kommende arrangementer 2019 

Se vedhæftede 

4. Bordet rundt;  

Bestyrelsens ”TAK” (hjælperfest) til sidste års hjælpere af CcH – en bowlingtur i 
Kolding er vedtaget. Datoen bliver 22/3 – Jytte og Mia laver laver indbydelse 
mv.   

Hjælperliste 2018; Jonna, Henning, Malene, Winnie, Kennet, Anette + Græsklippere + 

Instruktører + Figuranter + Bestyrelse + Revisorer + Suppleanter.  

5. Log-bog; Marlene, Jonna, Henning 

 

6. Næste møde og evt. punkter;  

TIRSDAG D. 26. marts kl. 19. ”Punkter til arbejdsdag” 

Forplejning v/Nanna ;0) 

 
Referent Heidi 

Dagsorden deles, af referent, på facebook gruppen ”cch bestyrelse”, senest14 dage før bestyrelsesmøde. Alle har 7 

dage til at komme med rettelser mv. så referent kan nå at lave ændringer. Den endelige dagsorden mailes til alle 
bestyrelsesmedlemmer – 7 dage før bestyrelsesmødet. 

 



 

Aktivitetskalender CcH (Christiansfeld civile Hundeførerforening) 

Vi er en aktiv lille forening med 9 aktive instruktører. Vi tilbyder pt 9 forskellige hold; Klikker, 

hvalpe, begynder, konkurrence, familie, samarbejds, rally, nosework og IGP. 

I Christiansfeld har vi også 3 kredsinstruktører som alle bruges flittigt til bla. IGU i kreds 4, samt en 

Hundesadfærdskonsulent der ligeledes bruges flittigt. 

 

Vores aktivitetskalender ser ud som følger (PT); 

Lørdag d 12. Forkælelsesdag for klubbens faste personale (bestyrelse, instruktører og 

græsklippere) 

Søndag d. 17. marts: C+B konkurrence 

Fredag d. 22. marts: Hjælperfest 

Lørdag d. 6. april: IGU modul 4 

Lørdag d. 13. april: Arbejdsdag 

Lørdag d. 11. maj: Besøg i Hellevad svømmehal (hovedsagelig hvalpe -og begynderhold) 

Lørdag d. 25. maj: IGU modul 7 

Lørdag d. 15. juni Hundeførerdag kreds 4?? 

Fredag d. 21. juni: Sommerfest 

Tirsdag d. 25. juni: Fælles sommerafslutning 

Søndag d. 30. juni: Agria kursus for Instruktører i CcH – bestyrelsen er velkommen 

Søndag d. 25. august: Sydjysk Mesterskab Rally (første gang CcH er vært) 

Lørdag d. 16. november: Klubmesterskab 

Lørdag d. 16. november: Klubfest 

Torsdag d. 5. december: Generalforsamling 

Søndag d. 8. december: Julegåtur og afslutning 

 

Der er et par ekstra arrangementer i ”tankerne” men endnu ikke fastlagt… 

 

Hilsen 

DcH Christiansfeld 

 


