
Bestyrelsesmøde i Roskilde civile Hundeførerforening 

 

 

1. Dirigent 

Stig Jensen 

 

2. Meddelelser fra landsforeningen 

Ingen. 

 

3. Meddelelser fra kredsen 

Kredsmøde i Haslev d. 28. september. Reglerne for konkurrencer er gode nok og fortsætter uændrede. 

Uændrede gebyrer for deltagelse i konkurrencer. 

 

4. Meddelelser fra udvalg 

Konkurrenceudvalg: 

Klubmesterskabet gik godt. Næste år skal vi forsøge at få både lydighed og rally konkurrencer til at slutte mere 

samtidigt. 

Aktivitetsudvalg: 

Juleafslutning d. 20.11. Vi bør beslutte datoer for både juleafslutning og sommerafslutning tidligere. 

Klubhusudvalg:   

Klubhuset skal males. Springene skal repareres med tæppeliste. Udgangen til søen skal ordnes. Hegnspæle 

over mod hvalpegård skal sættes bedre ned. Den ny container skal have lavet nyt tag til sommer. Indgangen til 

træningspladsen skal have fliser. 

Deltagere: Stig Jensen, Anne Galberg Larsen, Bent Hjartdal Jensen, Anne Christensen, 
Lene Larsen og Michael Rohde Jensen 

 

Fraværende: Charlotte Chabert, Bodil Theilade, Steen Frølund 

Sted: Klubhuset 

Dato og tid: 9. november 2022 kl. 18:00 

Emne: Ordinært bestyrelsesmøde 

Referent: Anne Christensen 

Agenda punkter: 1. Valg af dirigent. 

2. Meddelelser fra Foreningen. 

3. Meddelelser fra Kredsen 

4. Meddelelser fra udvalg 

5. Generalforsamling 2023. 

6. Kontingent torsdagshold. 

7. Facebookansvarlig. 

8. Evt. 

9. Næste møde. 

 



Hjemmesideudvalg: 

Ingen til stede. 

 

5. Generalforsamling d. 21.1: 

Bestyrelsen foreslår forhøjet kontingent gældende fra 2024. 800,- for træningsafgift og 600,- for 

grundkontingent og 600,- for passivt medlemskab. 

6. Kontingent for torsdag formiddagshold: 

Forslag fra bestyrelsen er at torsdagsholdet nedlægges og deltagerne overflyttes til passive medlemmer. 

7. Facebookansvarlig 

Vores ansigt ud ad til er vores hjemmeside og vi har valgt ikke at bruge facebook som det officielle sted. 

8. Evt. 

Forslag til næste mødes agenda fra Michael om at tage reglerne for æresmedlemsskab op til diskussion. 

Kommende hold skal lægges på hjemmesiden i god tid så man kan reklamere for det. 

 

9. Næste møde. 

Næste møde er Generalforsamling og efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde d. 21.1.23. 


