
   

Referat af bestyrelsesmøde    

tirsdag den 17/8 2022 
Kl. 20.00 i Klubben 
 
Deltagere: Helle Svendgaard Hansen, Jan Jonasen, Annie Dybvad, Susanne Knudsen 
                  Tove Bak, Helle Fuglsang Hansen Lisbeth V. F. Nielsen 
 
Referent: Susanne Knudsen 
 

Dagsorden Ansvarlig Deadline 

Se 
bankkontoudtog 

Set og godkendt Kasserer  

Opfølgning fra 
sidste møde 
 

• Skur/container udvalg. Der er nu modtaget 
et oplæg fra vore pladsmænd.  
For at sikre at alle ideer høres og der er 
opbakning til en beslutning indkaldes til et 
fællesmøde for alle medlemmer, inden der 
udarbejdes en endelig plan. 

• Bænke Der er nu indkøbt nye bænke for 
kvickly pengene. De skal grundbehandles og 
samles.  

• Instruktøraspirant mappe er under 
udarbejdelse og bliver lagt på hjemmesiden 
samt en fysisk mappe i klubben. 

• Startbog Helle S undersøger krav om 
underskrift 

Helle og Helle  

DM2023 Kreds 3 
 

Jan regerede fra kredsmøde i kreds 3, hvor 
ingen enkeltklub har meldt sig til at stå for DM i 
2023.  
Horsens har meldt sig til at stå for alle arealer 
og fysiske faciliteter, derudover er tanken, at de 
øvrige klubber i kredsen byder ind på at stå for 
en eller flere af de planlagte grene.  
Samtidig fremgår det at Agility, Rally, C, B og A 
allerede er ”taget”. Der resterer så IGP, E og 
SPH, samt alle mulige andre opgaver i 
forbindelse med afviklingen (parkering, mad, 
beregning, udlevering af startpakker osv.)  
I Odder mener vi ikke, at vi har kompetencer og 
mandskab nok til at kunne stå for nogen af de 
resterende grene, og da vi samtidig til egne 
konkurrencer har svært ved at skaffe hjælpere, 
så vil vi ikke fra bestyrelsens side forpligte os til 
at stille med x antal hjælpere på forhånd.  
 
Bestyrelsen vil udsende en opfordring til alle 
vores medlemmer, om at melde sig som frivillig 
til DM2023. Så må vi se om der er nogen der 
melder sig. 

Helle  



Dagsorden Ansvarlig Deadline 

 Trænertøj 
 

På den fælles instruktørdag kom der ikke nogen 
entydig ønskeseddel ud af at spørge bredt.  
 
Det nærmeste vi er kommet til en fælles løsning, 
er at vi afsætter et beløb pr instruktør, der så 
selv kan foretage indkøb mod refusion.  
Vi skal spørge hos nogle forretninger om vi kan 
få rabat. Instruktør kan vælge at købe hvor det 
vil. 
 
Helle F indkøber mærkater m logo til at sy på 
tøj, og eventuel tryk kan vi få lavet hos 
sportsmaster i Odder til en god pris.  
 
Fra Noseworkholdet er der kommet et ønske om 
at få påtrykt ”hund i arbejde” (el lign) på nogle 
refleksveste, så de ved træning på offentlige 
arealer eller skoler kan signalere, at det ikke 
bare er hundeluftning. 
Vestene vil også kunne bruges af andre hold. 

 
 
 
 
 
 
Susanne 
 
 
 
 
Helle F 
 

 

Strategidag Afholdes 20. november kl. 10 – 12.30 
Slutter med frokost 

Susanne  

Budget pr hold Et budget pr. hold blev drøftet, men vi fastholder 
de nuværende arbejdsgang. 
 
I dag foregår vores budgettering til de forskellige 
hold ved at Annie forhører sig om hvad der 
forventes at skulle investere i for kommende år. 
Det lægges i budget.  
 
Skal der derudover bruges større beløb, er det 
ikke nødvendigt at vente til næster 
bestyrelsesmøde for en godkendelse, Det kan 
ordnes pr. mail. 

  

Kommunen Der er endnu ikke sendt nogen lokalplan i 
høring vedrørende udstykning (erfaret efter 
mødet). Vi regner med at få besked, så vi kan 
komme med vores synspunkter. 

  

Flytte hvalpegård Den nuværende hvalpegår skal flyttes når 
udstykningen skal til at benyttes. Det bliver ikke 
på denne side af nytår, så vi venter med at gøre 
noget.  

  

Forplejning Forplejning til konkurrencer håndteres forskelligt 
i de enkelte grene, nogen skal have bestillinger 
på forhånd andre sælger på dagen. Det er op til 
det enkelte konkurrenceudvalg, men at priserne 
svinger fra 125 kr til 75 kr, for det samme er ikke 
helt i orden.  
Det har ikke været OBS på dette før, så det vil 

  



Dagsorden Ansvarlig Deadline 

Annie tage op med udvalgene, næste gang der 
skal laves indbydelser til konkurrencer i 
klubben. 

  
Arbejdsdag 10. 
september 
 
 

Der er frafald fra bestyrelsen til denne dag, og 
det blev ikke helt klart hvem der faktisk deltager, 
hvem der skal holde ”kom i gang” oversigt og 
hvem der skal stå for indkøb, morgenmand og 
frokost.  
 
Opgaver til dagen: 
 

• Bænke samle de sidste nye bænke 

• Buskrydning  op mod det nye hegn 

• Hegn opsætning af de sidste 2 fag (der er 
boret) 

• Pudse vinduer 

• Rydde ukrudt 

• Buskrydde  

• Klippe grene 

• Ordne fryser (oprydning og afrimning) 
 

  

EVT    

Hegn Helle og Susanne samler lige hegnsholdet for at 
finde ud af om der er energi til at sætte det 
sidste hegn op i år. Evt opstart på arbejdsdag 

Susanne/ 
Helle F 

 

Nosework Anne R vil gerne stille et hegn op til NoseWork 
ved hvalpegården, som skal stå så længe 
holdet kører. Det er OK. 
 
Der holdes uofficiel konkurrence den 18. 
september som aftalt tidligere v Henriette von 
Ahrenkiel. 
Hvis der skal holdes officielle konkurrencer i 
Nosework i Odder DcH regi, er der enighed om 
at der skal udpeges/vælges et 
konkurrenceudvalg som står til regnskab overfor 
bestyrelsen. 

  

Familiedag  
Juleafslutning 

Familiedag holdes 1. oktober 
Juleafslutning holdes 3. december 

  

Næste møde: 
 

Torsdag den 13. oktober kl 19.30 
 
Forplejning:  Susanne 

  

 


