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Referat bestyrelsesmøde 16. august 2018 
Fremmøde: Gitte Jørgensen, Sanne Loft, Kate Olsson, Jørgen Bach og Berit Pedersen 
Afbud: Heinrich Mathiasen 
Referent: Berit Arbjerg Pedersen 

Kort gennemgang og status fra sidste bestyrelsesmøde 
Liste med opgavefordeling er ophængt i klubhuset. 
Det er ok at udleje klubhuset, når bare det udlejes til hundeaktiviteter. 
Hyggeaftenen var en stor succes. 

Gennemgang af gennemførte og igangværende arrangementer 
Alt omkring den forestående agility-konkurrence er ved at være klar. 

Træner- og holdstatus 
Der er gennemført tre hvalpehold og et er stadig i gang. Gitte starter hold i august 2018, Dorthe/Kate og 
Britta/Alice (Rally) starter i september 2018. 
Næste års 2019-hvalpehold, aftales/planlægges på et trænermøde i november 2018. 
80 % hundefører fra hvalpeholdene i foråret/sommeren er fortsat i klubben. 
Der er planlagt et formiddagshold og der er p.t. fem tilmeldt holdet. 
Der mangler stadig trænere i klubben og vi håber, at nogen har lyst til at melde sig. 
Sanne laver opslag vedr. formiddags- og klikkerhold. 
Gitte taler med Kaj om, om han har lyst til at tage en lydighedshold. 
Det besluttes, at træneraspiranter skal være føl hos flere end blot en enkelt uddannet træner. 
Der er udfærdiget en kontrakt, som præciserer, at man påtager sig at undervise i klubben i minimum to år, 
hvis klubben afholder udgifter i forbindelse med træneruddannelsen. 
Berit laver diplomer, som kan udleveres til hundefører, som afslutter hvalpehold. 

Valg af næstformand 
Berit er valg til næstformand. 

Verbalt overfald 
Emnet er behandlet. 

Græsslåning tilbud fra Skanderborg kommune 
Gitte undersøger hvad det koster at få Skanderborg kommune til at stå for plæneklipning. 
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Andet 
Der mangler stadig lampe og nyt håndtag ved klubhuset. Heinrich står for udbedringen. 
Sanne lægger den nye personlighedspolitik på hjemmesiden. 
Der er ansøgt om leje af klubfaciliteterne i yderligere 25 år. 
Der er ophængt ”Husk-at-samle-op-skilte” ved og omkring klubhuset. 
Sanne lægger vedtægter i dueslaget, som skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer inden den. 25/8-
2018. 
Det skal præciseres, at alle kursustilmeldinger, gennem lokalforeningen, skal gå gennem Kate, så der ikke 
skabes unødig forvirring. 
Sanne foreslår, at vi fremover sløjfer ekstrabetaling af kr. 350,-, hvis man er tilmeldt flere hold i klubben. 
Ændringen kræver en vedtægtsændring og det besluttes taget op på næste generalforsamling. 

Økonomi 
Økonomien er fornuftig. 
Status er, at der p.t. er 174 medlemmer i DcH Skanderborg. 
Der er desværre stadig 2-3 medlemmer, som endnu ikke har betalt kontingent. Sanne følger op på sagen. 


