
Bestyrelsesmøde i Roskilde civile Hundeførerforening 

 

 

1. Dirigent 

Stig Jensen 

 

2. Meddelelser fra landsforeningen 

Ingen. 

 

3. Meddelelser fra kredsen 

Kredsmøde i Haslev d. 28.september. På agenda er der bl.a. ajourføring af retningslinjer for konkurrenceregler 

og forslag om at medlemskontingent skal justeres. 

Konkurrencebog kan købes på nettet. Det betyder at klubberne mister kontrollen over hvem der stiller til 

konkurrence. Problemstillingen skal vi høre nærmere om, før vi rigtigt kan have en holdning. Umiddelbart vil vi 

gerne bevare udlevering af konkurrencebøger i klubben og via instruktør. 

4. Meddelelser fra udvalg 

Konkurrenceudvalg:  

Ønsker til næste år er B/C dag til oktober. Vi har ikke fremsat ønske om Rally konkurrencer i 2023, da der ikke 

var blevet meldt noget tilbage fra instruktørerne. 

Næsedag d. 17. september 2022 

Klubmesterskab d. 29. og 30. oktober. 

Nordisk DM i april i 2024 i Roskilde. 

 

Deltagere: Bodil Theilade, Stig Jensen, Anne Galberg Larsen, Bent Hjartdal Jensen, Steen 
Frølund, Anne Christensen, Lene Larsen og Michael Rohde Jensen 

 

Fraværende: Charlotte Chabert 

Sted: Klubhuset 

Dato og tid: 7. september 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. Samarbejde med udvalg. 

6. Nyt hegn omkring pladsen. 

7. Evt. 

8. Næste møde 

 



Klubhusudvalg: 

Der skal indkøbes gule kiler til container for at få græsslåningsmaskine ind og ud. 

Containeroprydning. Vi indkalder til containerdag på den måde at det bliver en almindelig træningsgang som 

skal bruges på det i stedet for træning. Der skal etableres reoler og gøres klar således at både rally og hoopers 

remedier kan sættes i containeren. Rally- og hoopersinstruktører skal informeres, da det er disse hold der skal 

hjælpe. 

Hjemmesideudvalg: 

Der laves en hel del om i klubmodul i øjeblikket og systemet er temmelig ustabilt. 

Vi blev enige om at vi skulle være flere som kan administrere klubmodul. Steen indkalder til en lørdag, hvor 

dem som har lyst kan lære klubmodul og fremadrettet være med til at vedligeholde hjemmeside og administrere 

hold. 

Aktivitetsudvalg: 

Der arrangeres fællestræning flere gange i løbet af efteråret. 

Vi vil arrangere holddyst hvor vi skal lave B-Lydighed men i hold med to og to f.eks. en C-hund sammen med 

en A-hund. Formentligt i løbet af efteråret. 

Fup og Fidus dato: Lørdag d. 26. november. Kl. 10:00 – 13:00. 

 

5. Samarbejde med udvalg 

Vi skal blive bedre til at kommunikere til bestyrelsesmedlemmer når der er udgifter på vej. Derudover skal vi 

føre til referat når udgifter er godkendt. 

6. Nyt hegn omkring pladsen 

Hegnet er i stykker rundt om pladsen. Der skal indhentes tilbud på at få sat stolper op. Tilbud sendes rundt til 

bestyrelse for godkendelse, hvorefter arbejdet kan begynde. 

 

7. Evt. 

Vi diskuterede Hoopers holdet. Vi starter det op til foråret med mere reklame og måske nogle åben-hus 

arrangementer hvor folk kan komme og prøve det. Det skal laves som et årshold. 

 

8. Næste møde. 

9. november kl. 18:00. 


