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Referat bestyrelsesmøde 19. april 2018 
Fremmøde: Gitte Jørgensen, Kate Olsson, Heinrich Mathiasen og Berit Arbjerg Pedersen 
Afbud: Sanne Loft og Jørgen Bach 
Referent: Berit Arbjerg Pedersen 

Kort gennemgang og status fra sidste bestyrelsesmøde 
Kate har gang i oprettelse af en liste med opgavefordeling i klubhuset (indkøb mm.). 

Nyt udstyr til Agility er indkøbt. 
DKK har været her og var meget begejstrede for arealerne. 
Heinrich undersøger om vi fremover må leje lokaler og arealer ud. 

Heinrich har fikset låsen til agilityskuret. 

Gennemgang af gennemførte og igangværende arrangementer 
Rally har afholdt konkurrencer, agility afholder konkurrence den 1/9-2018 og lydighed har afholdt B og A 
konkurrence. Gitte foreslår KU at arrangere en C-lokal-konkurrence. 

Træner- og holdstatus 
Vi skal være konsekvente omkring træning af DcH programmet og skal evt. have lavet en kravspecifikation. 
Kate spørger Anne Wedel om hun vil tage et formiddageshold (unghunde). 
Anne Dalsager starter unghundehold om tirsdagen. Gitte kontakter Jørgen for nærmere aftale. 

Andet 
KU medlemmer får fremover et årligt beløb, svarende til ½ kontingent, hvis de ikke træner hund i klubben. 
Berit undersøger om den nye hundebutik i Odder vil sponsorere små ting til hvalpeholdene. 
Kate undersøger om der er trænere, som har lyst til at lave en træningsweekend eller træningsdag. 

Heinrich får sat nyt håndtag på døren til klubhuset, som er gået i stykker. 
Heinrich sætter ny lampe op udenfor det gamle klubhuset ved skraldespandene. 
Heinrich undersøger om vi kan få tilskud til plæneklipning. 
Fremover har Heinrich ansvar for at rekvirere plæneklipning, når det trænger. 
Det er igangsat at søge penge til materialer til både agility og lydighed. Gitte tager fat i Linda, som kender 
flere detaljer. Der kunne eksempelvis søges midler til ny gulvbelægning i materialeskuret. 

mailto:formand@dch-skanderborg.dk
mailto:kasserer@dch-skanderborg.dk

	Referat bestyrelsesmøde 19. april 2018
	Kort gennemgang og status fra sidste bestyrelsesmøde
	Gennemgang af gennemførte og igangværende arrangementer
	Træner- og holdstatus
	Andet


