
        

Referat af bestyrelsesmøde    

tirsdag den 30/5 2022 
Kl. 19.00 i Klubben 
 
 
Møde i Klubben: Helle Svendgaard Hansen, Jan Jonasen, Annie Dybvad, Susanne Knudsen           
Tove Bak, Helle Fulgsang Hansen Lisbeth V. F. Nielsen 
 
 
Referent: Susanne Knudsen 
 

Dagsorden Ansvarlig Deadline 

Se bankkontoudtog Set og godkendt Kasserer  

    

Landsmødet – info 
derfra 
 

Jan rapporterede om at alt foregik stille og roligt   

Hegnsudvalget 
 

Der har været godt gang i hegnet og der er 
planlagt med endnu 1 opsætningsdag den 19. 
juni, hvor det forventes, at der bliver lukket af ned 
mod rude havvej bag klubhuset.  
Den sidste del af hegnsopsætning på den 
bagerste bane ved siden af Poul Erik udsættes til 
næste år. Der er indkøbt materialer til det. 
 
Der er trukket store veklser på de folk der har 
været med hidtil, så vi tager en pause. 
  
Vi slutter projektet og sender afslutningsrapport 
til Friluftsrådet, så må vi håbe de giver det fulde 
tidskud.  

  

Trænermøde 
 

Helle F har indkaldt til fælles trænermøde den 
21. juni.  
Emner til mødet kunne være at forhøre om hvad 
der er stemning for i forhold til at gøre vores 
trænere synlige - trænertøj, logoer til påtryk eller 
påsyning. 

Jan mht tryk 
 
Helle F mht 
stofmærkder. 

 

Container 
 

Nu er buskene for enden af klubhuset ryddet så 
det er synligt, hvad der er plads til. Det skal 
undersøges hvad der er behov for.  
Under alle omstændigheder skal vi forhøre os 
hos kommunen om hvad vi m og ikke må. 
 
Der skal nedsættes et ”container/Skur” udvalg 
som kan finde frem til forslag og budget for hvad 
der er muligt. Dette skal fremlægges til 
bestyrelsen for beslutning. 

 
Annie 

 



Dagsorden Ansvarlig Deadline 

 
Annie har påtaget sig, at indkalde til første møde 
for at få besat et udvalg, som kan arbejde videre 
med sagen. 
 

    

Kvicklypengene 
 

Vi har modtaget de 10.000 som i vores 
ansøgning er øremærket til hvalpegård eller 
bord/bænkesæt. 
 
Tilskuddet var på noget for noget betingelser, så 
vi skal finde på hvad vi kan ”give igen” for 
beløbet. Dette tages op på trænermødet. 
 
 
Vi skal finde ud af hvad vi kan få af borde/bænke 
for pengene. 

 
 
 
 
Trænermøde 
 
 
 
 
 
Helle F 
Annie 

 

Instruktøruddannelse Vi mangler at få bedre styr på både 
forventningsafstemning med og tagen hånd om 
de aspiranter vi har på træneruddanelsen.  
 
Vi skal også have fulgt op på det fælles 
retningslinier vi opstillede for nogle år siden 
vedrørende deltagelse på hvalpehold inden 
uddannelsesstart. I tider med trænermangel har 
vi givet lidt køb på disse krav. 
 
Opgaven skal placeres hos 
træningskoordinatoren i tæt samarbejde med de 
enkelte holdkoordinatorer.  
 
Vi har haft en udmærket aspirantmappe som bør 
genoplives og bringes up to date. 
 
Helle F og Annie udarbejder og fremlægger i 
bestyrelsen til godkendelse 

Helle F 
Annie 

 

Køkkenet 
 

Ved seneste lydighedskonkurrence var der pga 
kommunikationsproblemer ikke helt styr på 
køkkenbemandingen og der manglede hjælp. 
Dette kunne have været afhjulpet, hvis 
kommunikationen havde været mere klar fra alles 
side. 
Vi skal være opmærksom på at bruge de kanaler 
vi har i form af facebook Odder Dch ´- den fælles 
side, og kontakt til de grene der ikke direkte er 
involveret i et arrangement.  
 
Hidtil har køkkenudvalget stået for bemandingen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dagsorden Ansvarlig Deadline 

så snart de har sagt OK til det.  
 
Fremadrettet skal de, der står for konkurrencen 
følge aktivt op på hjælpersiden både for køkken 
og øvrig hjælpere senest 1 uge før et 
arrangement.  
 
Dette bliver taget med til evaluering af 
konkurrenceafvikling. 
 
 
OBS på agility stævne den 11. juni. Her forhører 
Tove som kontaktperson for køkkenudvalget om 
der er hjælpere nok i køkkenet 

 
 
 
 
 
 
 
Susanne 
 
 
 
Tove 

Evt    

Nosework – 
konkurrence 
 
 
 

Henriette Ahrenkiel er vært for en uofficiel 
konkurrence i Nosework den 17 eller 18. 
september. 
 
Annie hjælper med klubmodul tilmeldinger, 
pokaler, dommer gaver og køresedler samt  
resten står arrangørerne selv for. 
 
 

  

Nosework – hold Anne Rompanen er ved at være færdig med 
overbygning ”Nosework” og vil gerne starte 2 
nosework hold op efter sommerferien.  
2 hold a 5 deltagere onsdag aften. 
 
Det skal afklares hvordan det skal annonceres, 
og hvordan deltagere kommer på hvis det er 
overtegnet. 
 
Inden det meldes ud skal der udabejdes en 
beskrivelse af målsætning og program for holdet 
som skal i drejebogen. 
 
Dette offentliggøres på trænermødet den 21. juni. 
  

Helle F  

Kursus i klubmodul i 
Odder 

Kreds 3 udbyder et kursus i klubmodul på Odder 
parkhotel den 19. juni. 
Indbydelsen mangler at indholde om det er for 
begyndere eller øvede og hvad det omfatter. 
 
 

Annie og 
Helle S  

 

Medlemmers 
deltagelse i 
konkurrence 

Det blev stillet et spørgsmål om det stadig er 
klubbens bestyrelse der er ansvarlig for 
medlemmers deltagelse i konkurrencer, når man 

  



Dagsorden Ansvarlig Deadline 

nu både kan købe startbøger i dch shoppen og 
man kan tilmelde sig via klubmodul 
Bestyrelsen mener helt klar JA ,  
 
 I øvrigt blev der rejst tvivl om det er nødvendigt 
med en bestyrelses medlems underskrift i 
startbog – det er noget vi kræver hos os. 
 
Helle S undersøger lige sagen nærmere. 

Jagt og fiskeri i Århus Lukker til august, så der er ophørsudsalg   

Hvalpepakker fra DcH Annie har bestilt    

Børneattester Hidtil har vi indhentet attester fra alle trænere, 
men dette kan reduceres til kun at omfatte, de 
der direkte har med unge under 15 at gøre. Der 
er vist 2 i klubben, der går til agility og rally. 

  

Drejebog og vedtægter Disse skal lægges på vores klubside så alle kan 
se det. 
Susanne sender til Helle S så hun kan lægge 
dem på. 
Helle sender også vedtægterne til lands til 
orientering.  
 
(Med det nye afsnit om 
afstandsgeneralforsamling) 

Helle  

Næste møde: 
 
 
Onsdag  den 17. 
august  
 
Kl. 20.00 

Emner 

• Træner”tøj” 

• Strategidag 

• Budget til hver gren 

• Skrivelse til kommunen vedr udstykning 
og lukning af vej 

• Flytning af hvalpegård. 
 
 
Forplejning: JAN 

  





 


