
 

Referat af bestyrelsesmøde den 18/11 2021 

 

Dirigent: Stig 

Nyt fra DcH: Det er vedtaget at man går over til rullende kontingent til landsforeningen. Vi hører nærmere 

om hvordan dette skal opkræves 

Nyt fra kredsen: Der er kommet en ny kreds kasser 

Meddelelser fra udvalg: 

Klubhusudvalg: Vi har fået en ny container, der sættes dør og lys i og den gamle kommer der nogen og 

henter. Traktoren sendes over og bliver gjort sommerklar til næste sæson. Tjek gerne hjørnet ved printeren 

om der ligger vand hvis det regner meget. Vi ved ikke om det er fordi det regner ind eller var fordi der er 

tabt vand. Hvis man finder vand på gulvet skal man ringe til Bent J 

Konkurrence: Fint og hyggeligt klubmesterskab. Vi holder Nordisk den 9 januar. Bodil og Karina arbejder 

med dette. Vindmøllemarken er nu ikke kommunens mere, så vi skal nok huske at spørge om vi kan bruge 

den til vores fremtidige konkurrencer. Vi holder BC kredskonkurrence og rally landskonkurrence næste år. 

Træning på to hold: Er det rimeligt at nogen går på to hold med samme hund? Bestyrelsen har fået en 

henvendelse om spørgsmålet og behandler det derfor. Bestyrelsen mener ikke at der er behov for en regel, 

men vores holdning er, at trænerne kan sige nej til at have deltagere der går på et andet hold af samme 

slags, hvis træneren mener det er til gene for dennes undervisning. Hvis man vil træne med to hunde på 

samme hold, skal det være efter aftale med træneren og så skal man betale for to pladser.  

Bringselskursus: Vi kan godt finde pengene, men skal lige sikre os at der er nok til kurset. Trænerne skal ikke 

betale. Ikke trænere skal betale 250 kr. med hund og 100 for at se på. Vi prøver at få Helle Sejr Damkær fra 

DcH Vejle til at komme og undervise. Hun koster 4500 kr da hun kommer som privat hundetræner og ikke 

er kredsinstruktør. Rundering med bringsel er også godt til familiehunde og hunde som ikke vil/skal gø. 

Bodil sonderer inden hun arrangerer. Medlemmer af Rch skal tilbydes pladser først. Kurset bliver den 2 juli, 

da Helle er helt booket op. 

Middag for træner og udvalg: Vi vil gerne have at folk samles på tværs, men vi venter til forår/sommer af 

hensyn til corona. 



Eftertilmeldinger ved events: pga overskuelighed for kassereren, skal eftertilmeldinger betales som 

bankoverførsel med angivelse af hvad der betales for og IKKE mobil pay. 

EVT:  

Vi vil undersøge hvad det koster at have en hjertestarter og hvor man evt. kan få den fra. Lene undersøger 

til næste gang. 

Vi skal have sat noget på springbrætterne. Dette er indkøbt. Vi prøver på det ene først. Vi undersøger hvad 

et hvalpe- /træningsspringbræt vil koste at få lavet.  

Rikke fra internatet vil gerne holde oplæg om hvad forskellige hunderacer er avlet til at kunne. Det siger vi 

ja tak til en gang i foråret. Vi skal i det hele taget have gang i fællesskabet på tværs af holdene igen, når 

coronasituationen igen tillader dette. 

Generalforsamling: Lørdag den 22/1 kl 12. Træningsgebyret foreslås hævet fra 750 til 800 for. Vi skal 

indkalde i december. 

Michael og Bent synes vores hvalpekursuspris er for dyr for 8 gange, det er der flere deltagere som giver 

udtryk for. Bestyrelsen foreslår at de skal have 10 gange på hvalpeholdet, dette vendes på næste 

trænermøde. 

Næste møde efter generalforsamling. Bent og Stig er på valg og fortsætter. Anette er på valg og vil helst 

ikke genvælges, men gerne fortsætte i konkurrenceudvalget som rally kapaciteten. Vi må lede efter 

kandidater – måske en rally person? 


