
Bestyrelsesmøde i Roskilde civile Hundeførerforening 

 

 

1. Dirigent 

Stig Jensen 

 

2. Meddelelser fra landsforeningen 

Der er diskussioner om betalte instruktører. Kredsinstruktører får kun kørsel, men det hænder også at de 

engang i mellem får lidt ekstra for at overtale dem til at komme til f.eks. anden kreds. Landsforeningen 

diskuterer i øjeblikket en model med certificerede instruktører som kan tjene lidt og samtidigt have hundekurser 

i eget firma. Dette scenario er ikke tilladt i øjeblikket og har som konsekvens at de dygtigste instruktører 

forlader DcH. Forslaget indeholder at DCH indstiller kredsinstruktører til den certificerede liste. Landsforeningen 

skal tage stilling til dette i løbet af næste år hvorefter det vil blive foreslået på generalforsamlingen i 2023. 

Kontingent uændret: 290,- kr. per medlem. 

 

3. Meddelelser fra kredsen 

Kredsen får en stand på Roskilde dyrskue. Annettes Rally hold, Benja og Bettinas Rally hold og Michaels 

hvalpehold d. 28. 5. 

Kontingent uændret på 120,- per medlem 

 

4. Meddelelser fra udvalg 

Konkurrenceudvalg:  

B-C Konkurrence søndag d. 8. maj. 

Rally konkurrence 2. oktober 

Deltagere: Bodil Theilade, Stig Jensen, Anne Galberg Larsen, Bent Hjartdal Jensen, Anne 
Christensen og Lene Larsen 

 

Fraværende: Michael Rohde Jensen, Charlotte Chabert og Steen Frølund 

Sted: Klubhuset 

Dato og tid: 5. maj kl. 18:00 

Emne: Ordinært bestyrelsesmøde 

Referent: Anne Christensen 

Agenda punkter: 1. Valg af dirigent 

2. Meddelelser fra Landsforeningen 

3. Meddelelser fra Kredsen 

4. Meddelelser fra udvalg 

5. Hoopers, ansøgning om materialer hos Friluftsrådet 

6. Evt. 

7. Låse til låger på træningsarealer 



Klubmesterskab: 29.-30. oktober 

Store Nordisk planlagt til 15. januar 2023 

Klubhusudvalg: 

Ny container er sat op med dør og lys etableret. Græsslåningsmaskine er repareret. Springene er blevet 

beklædt med tæppe. På arbejdsdagen blev der ryddet op. Der manglede hjælpere på arbejdsdag. Det blev 

diskuteret at trænerne skal være mere aktive til at få folk til at komme. Nogle hold kan godt bruge en 

træningsgang til at lave arbejde. 

Hjemmesideudvalg: 

Steen fraværende. Vi ønsker stadig at flere kan lave noget på hjemmesiden. 

Aktivitetsudvalg: 

Sommergåtur og grill inden Festivalen lukker området er ved at blive planlagt. 

  

5. Hoopers, ansøgning om materialer hos Friluftsrådet 

Anne Larsen vil ansøge om udgifterne til Hoopers og indkøb af sporpinde hos Friluftsrådet. Der er 

ansøgningsfrist d. 25. maj. 

 

6. Evt. 

Intet. 

 

7. Låse til låger på træningsarealer 

Låsene bliver ved med at blive fjernet. Bent foreslår at vi enten fjerner lågerne eller sætter noget net op under 

træning som man fjerner når man går. Lene foreslår ekstra stærke låse. Problemet er at fjernelse af hegn er til 

gene for mange medlemmer. Omvendt er mange utrygge ved specifikke personer på området. Bestyrelsen 

havde mange overvejelser og valgt løsningen med flytbart hegn. PH skal tages med på råd før det kan sættes i 

værk. 

 

8. Næste møde: 

Onsdag d. 7. september kl. 18:00. 

 

 


