
Referat af bestyrelsesmøde 

Deltog D.11/4-2019, Gitte Kipper, Heinrich Mathiasen, Dorthe Jensen, Jørgen Vestbach & Stine Kam  
Afbud ved bestyrelsesmødet d.11/4-2019, Sanne Loft & Jens Rank  

 

1) Status af mødet fra sidste gang (2 punkter):  
Plæneklipning samt jævning af huller på træningsbanerne, Gitte og Lene undersøger stadig i forhold til 
bedste løsning, evt. få fat i en landmand som har en maskine til det, eller evt. kommunen?  
 
Forsikring i DCH, Jørgen gennemgik Erhvervsforsikring, Figurant forsikret og kollektivt forsikret, samt 
konkurrence er dækket. 
 
2) Igangværende og gennemførte arrangementer/opgaver: 
Nye materialer til klubhus og træningsbaner, lys er skiftet, skal lige justeres i censoren, mangler et nyt 
håndtag til fordøren, er sat i gang med at få skiftet if. Heinrich. 
 
Hegn oppe ved vejen, samt motorvejen, undersøges om vi kan få det godkendt af kommunen. 
 
Nyt gulv i rummet med træningsting, det ventes der med da det er hele gulvet som skal rives op. 
 
Klubhuset og udendørs skal gøres hovedrent, TU finder en dag, alle opfordres til at deltage i rengøringen. 
 
3) Træner- og holdstatus: 
Konkurrence, undersøges om KU planlægger en konkurrence for nye hundefører igen. 
 
Nyt hold til agility er i gang, opstart til nye hvalpehold er på vej også af Gitte, hvis der er nok til at danne et 
hold pt. 
 
4) Indkommende forslag: 
Parkeringspladen, Heinrich forstår der trænger til at få fyldt huller ud eller rettet til, skal vi selv undersøge 
med en som har maskine til det, da kommunen kun udfylder selve vejen hen til banerne. 
 
Kvickly fonden og Initiativ fonden, søge om tilskud til evt. ny græsplæne, nye materialer til klubhus, samt 
nye træningsting til banerne. Overbygning til agilitybanen i år tager Lene, næste år vil Jens Kristian gå i 
gang. 
 
5) Nye arrangementer: 
Søge om nye trænere, evt. via facebook, eller andre sociale medier, trænere kan opfordre hundefører fra 
holdet. 
 
7) Økonomi: 
Alt ser fornuftigt ud if. Sanne, går efter planen i forhold til budget. 
 
8) Eventuelle forslag: 
Gitte forslår at askebægerne skal væk, og der stilles krukker i stedet. 
Brev til hundefører på hvalpeholdet, skal skrives med fed skrift  ”UDEN HUND” ved første møde på banen, 
forslået af Dorthe. 
Flere liner skal købes ind, det står Linda Lund for.   


