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Referat bestyrelsesmøde 10. oktober 2018 
Fremmøde: Gitte Jørgensen, Sanne Loft, Kate Olsson, Jørgen Bach, Heinrich Mathiasen og Berit Pedersen 
Afbud:  
Referent: Berit Arbjerg Pedersen 

Kort gennemgang og status fra sidste bestyrelsesmødess 
Sanne har lavet opslag om formiddags- og klikkerhold. 
Gitte har talt med Kaj, som muligvis gerne vil starte et eksklusivt hold for få udvalgte hundefører. 
Berit har lavet diplomer til afsluttede hvalpehold. 
Sanne har lagt personlighedspolitik på hjemmesiden. 
Vedtægter blev underskrevet rettidigt af alle bestyrelsesmedlemmer. 
Heinrich har fikset lyset på gavlen. 

Gennemgang af gennemførte og igangværende arrangementer 
Anne Daugaard laver Agria kursus for instruktører den 8. december. Kate har stået for invitation, men vi 
mangler nogle til at stå for forplejning hele dagen, samt byde velkomme på klubbens vegne – Gitte spørger 
Ulla og Birthe. 
For at synliggøre opslag  vedr. arrangementer besluttes det, at opdele opslagstavler i felter til ”Trænernyt” 
og ”Medlemsnyt”, så det bliver mere overskueligt og nemmere at finde de gode tilbud. Sanne laver skilte. 
Desuden opfordres instruktørerne til at sprede de gode budskaber og minde medlemmerne og 
arrangementer. 
Sanne undersøger, om det er muligt, at lave en kalender på forsiden af hjemmesiden, så arrangementerne 
også bliver mere synlige der. 
Det besluttes at udlevering af mærkater skal foregå på trænermødet i november. 
Da der har været rigtig mange arrangementer i sommeren/efteråret besluttes det, at aflyse dette års 
trænerweekend. Kate informerer. 
Gitte taler med Kaj om muligheden for et evt. temabaseret hold. 
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Træner- og holdstatus 
Kate har foreslået Berit at holde pause som hjælper, men Kate håber Berit kommer tilbage til præ agility ved 
en senere lejlighed. 
Der er pt. 3 igangværende hvalpehold og rigtig mange forespørgsler fra potentielle medlemmer, som 
desværre må henvises til omkringliggende klubber. 
Ca. 10 hundefører fra Gittes hvalpehold ønsker at fortsætte i klubben. Gitte laver et unghundehold, for 
hundeførerne på hendes hold, som kommer til at køre vinteren over. 
Der er 4 på Anne Wedels formiddagshold. Hun kan nok tage et par stykker mere. 
Anne Dalsager starter et ”D-hold”. 
Der er plads til et par hundefører på Dorthes hold og Finn har muligvis også et par ledige pladser. 
Til agility er pt. Ingelise og Gitte instruktører og Jens Christian er med som ”føl”, Ann er desværre stadig 
sygemeldt. 

Græsslåning tilbud fra Skanderborg kommune 
Gitte undersøger hvad det koster at få Skanderborg kommune til at stå for plæneklipning. 

Andet 
Anne Dalsager spørges, om hun vil står for oprydning på hjemmesiden. 
Kate får grønt lys til indkøb af nye kegler til lydighed. 
Der skal foretages hovedrengøring i januar/februar. Kate og Gitte forsøger at finde frivillige til opgaven. 
Spørgsmålet om hvordan medlemmer egentlig er forsikrede, når de træner i klubben kommer op. Gitte 
undersøger de faktiske forhold hos landsforeningen og lægger evt. på hjemmesiden. 
Heinrich skifter håndtag på hoveddøren (igen) og ordner lys i mast på pladsen. 
Vi drøfter muligheden for lys på ”midter-banen” og beslutter at afvente og se om det har hjulpet at dræne 
området. 
Det besluttes at sætte et lille hegn op ved vejen, så hunde ikke umiddelbart kan løbe under det 
eksisterende rækværk. Kate mener at Birthe gerne vil stå for opgaven. 
Det besluttes at købe en lille erkendelighed til alle instruktører, som gives i julegave. Sanne indkøber. 
Heinrich indkøber postkasse og sørger for at få den sat op. 

Økonomi 
Økonomien er fornuftig. 
Status er, at der p.t. er 181 medlemmer, 13 instruktører og 3 aspiranter i DcH Skanderborg. 
Sanne har opdaget, at der er 6 agility hundefører, som ikke har betalt for træning i år. Hun følger op på 
sagen. 


