
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 26. marts 2019,  
kl. 19.00 – 21.30 i klubhuset. 

Afbud; Ingen 
 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden: 
     Godkendt – ordstyrer Kennet 
 

2. Info v/Nanna & Jytte: 
Kredsgeneralforsamling afholdt. Lorents blev genvalgt. 
Landsmødet; Det blev stemt ned at Landskasseren skal have løn – der bliver hyret 

firma udefra så Stella ikke skal købe sig selv fri (Da der virkelig er mange timers 
arbejde i posten). 

Der kommer nyt regnskabsprogram ODOO. Dette betyder forbedring for 
lokalforeningerne, bla. vil „Online“ tilmelding – „løbende indmeldelse i 
lokalforeningerne“ blive en realitet på sigt. 

Ungdomsudvalget er nyt og de virker enormt engagerede! 
DcH har vedtaget et værdisæt: „Fællesskab, Åbenhed og Kvalitet“ disse værdier 
skal gennemsyre hele DcH – nyt slogan: „Aktiv hund i DcH“. 

Agria sponsoratet til DcH, (som pt er gået til Agria kurser afholdt af 
Kredsinstruktører) skal næste år gå til en konsulent fra det firma der har hjulpet 
med at udarbejde DcH´s værdier – som skal komme ud i Kredsene og fortælle 

omkring værdierne samt afholde workshop´s, således vi alle tager ejerskab og får 
værdierne ud og leve.  
Nosework er godkendt til konkurrence og der iværksættes 

KredsInstruktøruddannelse i efteråeret 2019. 
 

3. Økonomi v/Jytte: 

Vi er ved at skifte bank til Sydbank, Haderslev afdeling. Sker i roligt tempo så ”alle 
kan følge med”. Umiddelbart er de meget foreningsvenlige.  

Forsikring på huset er betalt – den er steget til ca. dobbelt pris – dette hænger 
sammen med diverse indbrud sidste år. 
Info om indestående. 

Medlemmer 47. 
Gæstegebyr 4 
 

4. Arbejdsdag lørdag d. 13. april: 
Kennet og Niels arrangerer ”opgaverne” og finder frem til ”hvor mange hænder der 
skal bruges” samt udstyr.  

Henny laver indbydelse til arbejdsdagen. 
 

5. Udvalg: 

Kantine v/Henny (Mia og Heidi): Der er styr på forplejning til IGU 6/4. Der kommer 
styr på arbejdsdagen.  
Alle bedes holde øje med udløbsdatoer på drikkevarer.  

Henny holder øje med tilbud på øl – og Kennet og Niels vil gerne handle/slæbe. 
 
 

 
 



Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 26. marts 2019,  
kl. 19.00 – 21.30 i klubhuset. 

Aktivitet v/Mia (Heidi): Køb/salg/byt dag vil vi gerne arrangere – men det kræver 
overskud og bliver ikke lige pt. 

 
Konkurrence v/Jytte (Bruno og Jønne): Der er afholdt C+B konkurrence. Det gav et 
ok overskud. Tak til alle der gav en hånd med! 

 
Rally v/Henny: Henny sørger for at der kommer resultathæfter til dem der mangler. 

Vi glæder os til at ”komme på græs” igen.  
 
Instruktør v/Nanna: Henny skal på rally kursus, 6/4 – med hund, omkring de nye 

skilte og hun er tilmeldt overbygning i år (de 3 første moduler)  
Når overbygningen af Nosework er ”oppe”, bliver Mia sendt afsted på dem. Rigtig 
mange er medlem af Nosework Jylland – et godt sted hvis man ønsker viden om 

Nosework. 
IGP kursus afholdes hér lørdag d. 30. marts.  
Sommertræningstiderne sættes op snarest – de er som følger; 

Samarbejdsholdet v/Helle: Mandage kl. 18.30 
D-C-B holdet v/Bruno: Mandage kl. 18.30 
Klikkerholdet v/Jørgen: Mandage kl. 19.00 

Hvalpeholdet v/Nanna: Tirsdage kl. 19.00 Heidi medinstruktør. 

Familieholdet v/Yvonne: Tirsdage kl. 19.00 Marianne medinstruktør 

IGP holdet: Onsdage kl. 18.30 Figuranter: Eric & Thomas 
Noseworkholdet v/Mia: Onsdage kl. 18.30 Nanna medinstruktør 

Begynderholdet v/Heidi: Torsdage kl. 19.00 Marianne medinstruktør 

Rally-holdet v/Henny: Torsdage kl. 18.30 
Mia medinstruktør 

 

Tøj & hundeudstyr v/Heidi & Nanna: Der er lavet veste som skal bruges af hjælpere 
og når vi skal rundt og profilere os i byen.  

Nanna bestiller 10 og 2/3 m liner. 
De resterende refleksveste sælges til en mindste pris a 10 kr. 
Baggagerums holdere lavet af Hans Peter – kan sælges for 50 for de små, 75 for de 

store. Små ”Her vogter vi” 150, 200 for den store. 
Heidi og Nanna sørger for at få prismærket alle varer. 
 

Drift v/Niels & Kennet: Kolding kommune behandler ”sagen om vejen/stien” – 
Kennet forventer at høre fra dem. 
Der er et gavekort til Bauhaus som kan bruges til at indkøbe gasgrill. Niels skal 

gøres til administrator på græsklipper gruppen (facebook) – der skal laves en 
græsklipperliste.  

 
Web v/Nanna: Der lægges referater på hjemmesiden. Det sættes på facebook at 
der er kommet nyt referat.  

 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/helle.kloster?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCCijch-BpYzgID7rkmPYfy5Z_cl1An6eNibwtaudF333k95gJN6LlRTrNTxOMRtFS_vjRnCILadyt-&dti=278767582799412&hc_location=group
https://www.facebook.com/bruno.Hyldahl?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB60nCjyIG3h6PeljWmzvolnZhjN-Lf1BBKaMQRt470X75k19tJm39RnO5-fGLnSCgdIWGafO3stpCT&dti=278767582799412&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010261260342&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARA9_l_me4cJOreeuI-_uO7ztdisxU0cbl7XcxPX6TfK-ShkfMMQTEHCT2tknDC0EraL7kOyS7t2TZJ2&dti=278767582799412&hc_location=group
https://www.facebook.com/nanna.gerd?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAXUhz7zo_Op9Lm7jRz5ftTGPckofcM3Z5yBRv36Z_FQcvMxQz2UE7u6WHctVd414CeJIJXZ8DMIWnd&dti=278767582799412&hc_location=group
https://www.facebook.com/yvonne.brejndahl?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCDSwSI-MpqKF3gnU5ueWEGwK1weMYl6xoV2gcDVou8KM0Rr4_p2j-1fsFDgYPsljDESIaKSha9shU2&dti=278767582799412&hc_location=group
https://www.facebook.com/marianne.detaeje?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAezKro_IALIQPJhnKSCxjrwfmQTpw6T8zyjzw4Kmb0v8b6jRVIVj6YV-Oi_-b0L0jE5C5i3inVLNFb&dti=278767582799412&hc_location=group
https://www.facebook.com/eric.nielsen.3781?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBE6hYDk8wimM_BAApmV54utsXZSi7H8EwxjVM63aLtPu4EVdQpBtIQCn9K96-aPxdjxYebNSs39-3Q&dti=278767582799412&hc_location=group
https://www.facebook.com/thomas.gydesen.3?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBohPhywRCkVIaP337eEk3c3u3GMBs1StqI_KqT_ArvnuzhDJezrg2TJ-zehgCbF4C82cwOB7s-hlE7&dti=278767582799412&hc_location=group
https://www.facebook.com/mia.alslow?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAbOwEwI107vSkb7kzCtzumcAhHJpHcK46_B97LHeHwcQLiJV_cF-M63SBFdlpwTz155kG1DRGfXpjw&dti=278767582799412&hc_location=group
https://www.facebook.com/heidirh?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCziGKeSDf4vS-ICma_mY8McmN2Q1771EO3gwIhlaC3zD7A0uDIy0cuUnksSXlT6HjUoUhFzrzWeJ3i&dti=278767582799412&hc_location=group
https://www.facebook.com/henny.kofod?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB3xGNMYgV8zS5b9pWUN6mXttO5biGlyyqP4P4J_Xp3ZVmo84t_zNED2HW2Snts8ZiqExmB3WxqdfJv&dti=278767582799412&hc_location=group


Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 26. marts 2019,  
kl. 19.00 – 21.30 i klubhuset. 

6. Bordet rundt: Teoridag – bestyrelsen opfordres til at deltage (Søndag d. 7/4) 
Turen i Hundesvømmehal 11/5 er hovedsageligt for hvalpe og begyndere – dog må 

alle deltage (de kommer dog på som de sidste).  
 

7. Logbog: Marlene, Jonna, Henning, Kim 

 

8. Næste møde og evt. punkter: Søndag d. 4. august kl. 11-14 
 

 

 
Forplejning v/ Heidi/kød, Jytte/kartoffelsalat ;0) 


