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Referat bestyrelsesmøde 12. december 2018 
Fremmøde: Gitte Jørgensen, Kate Olsson, Jørgen Bach, Heinrich Mathiasen og Berit Pedersen 
Afbud: Sanne Loft 
Referent: Berit Arbjerg Pedersen 

Kort gennemgang og status fra sidste bestyrelsesmødess 
Gitte undersøger hvad det koster at få Skanderborg kommune til at stå for plæneklipning. 
Kate har fundet frivillige til hovedrengøring af klubhuset. Der bliver to rengøringsdage i januar/februar 
2019 samt en dag i marts, hvor gulvet bones. Der har været rigtig god opbakning til rengøringsholdet – 
DEJLIGT! 
Jørgen undersøger hvordan medlemmer af DcH Skanderborg er forsikrede, når der trænes i klubben. 
Anne Dalsager vil gerne stå for oprydning på hjemmesiden. 
Heinrich skifter håndtag på hoveddøren (igen) og ordner lys i mast på pladsen. 
Heinrich har indkøbt og monteret postkasse udenfor klubhuset. 
Der arbejdes stadig på at opsætte et lille hegn ved vejen, så hunde ikke umiddelbart kan løbe under det 
eksisterende rækværk. 

Gennemgang af gennemførte og igangværende arrangementer 
Anne Dalsager laver arrangement om hundesprog/hundetegn. 
Der planlægges besøg af en DcH-instruktør, som træner politihunde. 
Trænerweekend bliver i weekenden den 23.-24. marts. 
Grunduddannelse den 12. januar. 
Fortsætter-brinsel-kursus den 2. februar. 
Der mangler hjælp i køkken både den 12. januar og den 2. februar. 

Træner- og holdstatus 
Der er pt. venteliste på 37 hunde, heraf 6 hvalpe og 10 hunde udefra. Alle eksisterende medlemmer 
forventes placeret på hold og der arbejdes på at placere hunde og hvalpe udefra, men det bliver desværre 
ikke muligt, med sikkerhed, at placere alle på hold. 
Der arbejdes på at skaffe flere trænere og der spørges om nogen har lyst til at være ”føl” på klubbens 
eksisterende hold. 
Rally starter et nyt begynderhold i januar. 
Et agilityhold stopper til nytår. 
Vi drøfter, at vi skal passe på de trænere, som vi allerede har i klubben. Enkelte trækker et meget stort 
”læs” og ingen skal føle sig overbebyrdede i klubben. 
Gitte spørger KU og de planlægger at arrangere konkurrence for nye hundefører, så flere kan ”få blod på 
tanden” og tage ud i konkurrencer. 
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Andet 
Gitte foreslår, at der oprettes en trænerudvalg, så Kate bliver aflastet. Det foreslås, at Kate fortsætter som 
koordinator. Berit bidrager fremover med hjælp til det praktiske arbejde. 
Heinrich kontakter en elektriker for tilbud om montering af kaffemaskine. 
Berit sørger for indkaldelse til generalforsamling. 
Gitte kontakter Skanderborg kommune for at høre, om det er muligt, at etablere vildthegn ved motorvejen. 

Økonomi 
Sanne er desværre forhindret, så intet nyt om økonomien. 


