
  
 

 
DcH Christiansfeld 
Heidi R. Hansen – Sekretær / Kantine & Aktivitet. 
heidiromerhansen@hotmail.com  
6056 1231 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 29. marts 2022,  
kl. 19.00 – 21.30 i klubhuset. 

 

 

 

Referant: Heidi 

Ordstyrer: Kennet 

Ingen afbud. 

 

Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden: 

Godkendt 

2. Den gode historie: 

Det tager tid, at starte noget nyt op – så vi må prøve at ”heppe lidt” på, at medlemmerne 

bruger det (på facebook) 

Nanna henviser også til den gode historie, at Arla har sagt god for, at vi kan bruge noget af 

deres plads til Balancebanen. Så kan vi opsige engen (den kan vi ikke bruge pga. de re-

striktioner der er blevet os pålagt.) Balancebanen bliver flyttet fredag den 1. april. 

3. Info v/Nanna & Jytte:  

Foreningsudviklings kursus 9-10/4 i Vejen. Der er 2 pladser til hver forening, ingen af os 

kann deltage med så kort varsel.  

Kolding kommune har indledt et samarbejde med MoTiVu – som tilbyder foreningerne gra-

tis markedsføring. Vi har pt. 9 ledige pladser tilbage fordelt på flere hold, så vi vover ikke at 

reklamere pt. 

Kredsgeneralforsamling; Oplæg om at arbejde sammen på tværs af lokalforeningerne, om 

bla synlighed.  Nanna er ny formand for UU i kredsen. Linda Lundh var repræsentant fra 

Hovedbestyrelsen, hun skullle fortælle om „certifiserede kontraktinstruktører“. Se referat på 

kreds4 hjemmeside. 

Det blev besluttet at vi afholder Hundens Dag 2023 – Niels foreslog at vi nedsætter et ad-

hoc udvalg som styrer planlægningen. (Fast punkt på de næste bestyrelsesmøder) 

Landsmøde – Se referat på Landsforeningens hjemmeside. Peder Søndergaard er stoppet i 

DcH efter Landsmødet. Maja (kreds 4) har trukket sig fra Initiativfonden. 

Der er igen blevet forhandlet aftale med Dog Coach, denne gang på 10 % til alle medlem-

mer. 
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4. Økonomi v/Jytte:  

205168 bank, 408 kontanter, 83 medlemmer. Pt 23.000 i underskud. Der kommer kommu-

nale tilskud løbende. Vi håber også at få tilskud til kurser.  

5. Førstehjælpskursus v/Nanna: 

Jytte forhører sig ved Falck. Lisbeth undersøger Røde kors, CF og evt. andre. Vi håber at 

afholde det for alle instruktører, i det sene efterår. 

6. Ren natur v/Jytte: 

Jytte har meldt os til, men vi har ikke modtaget besked endnu.  

7. Dato for Værdiarbejde og bestyrelsesmøde.  

Lørdag d. 6. august kl. 10. ved Kenneth. inkl. frokost og eftermiddagskaffe.  

(Tilmelding via Klubmodul) 

8. Opfølgning fra sidste møde: 

• Generalforsamling skal planlægges. Vi besluttede at Lisbeth holder et appetitvækker 

foredrag om Bach Blomstermedicin til hund. 

• Nanna og Alex har indgået en skriftlig aftale, omkring græsklipning. Dette affødt af at 

DcH Danmarks sekretariat har oplyst at DcH’s forsikring dækker arbejdsskader for ikke 

medlemmer såfremt der er indgået skriftlig aftale. 

• Vedrørende DcH’s forsikringsdækning, har Nanna også undersøgt om det vil være nok 

at alle der træner på andet område end vores træningsareal, bærer en vest hvorpå der 

står DcH Christiansfeld – Det er det. 

• 13/6 + 24/10 kredsrådsmøder – Nanna er en del af kredsbestyrelsen, hvilket giver mu-

lighed for deltagelse af endnu en fra bestyrelsen, Kennet undersøger om han kan del-

tage de pågældende datoer. – Jytte kan ikke deltage d. 13/6 så en anden kan få hen-

des plads meld ind hvis DU vil med… 

 

9. Siden sidst fra udvalg: 

Kantine & aktivitet v/Heidi: Nina, Pia og Heidi har meldt sig klar til at deltage i plan-

lægning af Sommerfest og Julegåtur. 

Konkurrence v/Jytte: Intet nyt 

Instruktør v/Nanna: Der har været afholdt aftenmøde hvor årets sommertider blev fast-

lagt.  
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Der var var forslag om en aften med hundemassage. Randi (Haderslev) er forsøgt kontak-

tet af Heidi / uden held. – Nanna prøver at kontakte hende over Messenger.  

Der er 3 aspiranter; Kenneth Pedersen er overflytter fra Haderslev og går aspirant på D-C-B 

holdet v/Bruno. Ana går aspirant på Rally v/Jønne. Katrine har været aspirant på Rally de 

sidste 3 md., hun rykker til hvalpe- og samarbejdshold v/Nanna og Heidi fra 1/4.  

30/10 Inspirationsdag for instruktører og bestyrelse.  

Generelt kører det rigtig godt på holdene.  

Tøj & hundeudstyr v/Lisbeth: Der er hængt seddel op til bestilling af tøj samt udstyr. 

Arbejdsrutinerne skal lige gennemgås. 

Drift v/Niels & Kennet: Hvalpebanen flyttes fredag.  

Niels laver et opslag om hjælp/støtte til maling udenfor. 

Kennet og Alex skal instrueres i brug af plæneklipperen. 

Web v/Nanna: 

Der flyttes rundt på holdene på hjemmesiden (Klubmodul) inden 1/4. Sommertræningsti-

der. 

10. Årshjul: 5. november Klubmesterskab og Klubfest 

 

11. Bordet rundt: Intet nyt. 

 

12. Logbog 2022: Nina, Pia, Heidi C,  

 

13. Næste møde, forplejning og evt. punkter:  

6. august, ved Kennet. Mad udefra. 
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