
Referat af bestyrelsesmøde 

Deltog D.10/10-2019, Gitte Kipper, Heinrich Mathiasen, Jørgen Vestbach, Berit Pedersen & Stine Kam  
Afbud ved bestyrelsesmødet d.10/10-2019, Jens Rank, Sanne Loft & Dorthe Jensen  

 

1) Status af mødet fra sidste gang: 
Græsslåmaskinen, afventer vi, da der også er en som skal stå for at slå græsset, samt skal der laves sted til 
at bolte den fast når den ikke er i brug. 
 
Huller på banen, der har Gitte snakket med Lars Gravko, han har ikke vendt tilbage med et tilbud endnu, 
Gitte har rykket ham igen. 
 
Skuret er sat på pause, gulvet fungere stadig så når det er tid til skiftning skal vi have vurderet hvad der skal 
laves, samt hvad der kan betale sig at lave, af en autoriseret. 
 
Grus på p-pladsen, vi har lavet en aftale med Lars Gravko om at han smider noget grus på. 
 
Fond søgning, der skal vi stadig have lavet et samlet overblik over hvor meget vi skal bruge til diverse, så vi 
kan søge det nødvendige beløb. 
 
Hold, Gitte har lige afsluttet sit hvalpehold, Dorthe er i gang. 
 
Opslagstavle, mangler vi at få sat op.    
  
2) Igangværende og gennemførte arrangementer/opgaver: 
 
TU har haft to arrangementer, som er gået rigtig godt.  
 
3) Træner- og holdstatus: 
 
Ditte skal i gange med instruktør uddannelsen for hvalpe og unghundehold, samt er en fra Anne’s hold også 
interesseret i at gå i gang med en uddannelse som instruktør. 
 
Præsentationen som TU kom med sidste er gennemgået: Omkring hold metode, med hensyn til at der er i 
alt 20 ugers hvalpe hold, så hundeførere og hunde udrustes bedre til videregående hold, vurderes som er 
rigtig god ide og er godkendt til at blive sat i gang. 
 
Sikring på at hundeførere har vaccineret og forsikret deres hunde, der skal ved indmeldes af ny fører og 
hund tages bevis med til træner, samt skal der en gang om året tjekkes af træner, at hunden stadig bliver 
vaccineret og er forsikret. 
 
Styring af hvem der bliver og hvem der springer fra af hundeførere, der er vurderet i bestyrelsen at det er 
en rigtig god ide at hundefører har ”2 prøvegange”, som er de første to træningsgange på holdet, så har 
hundefører to gange til at vurdere om det er noget for dem, ellers kan de få deres penge tilbage, da 
hundefører skal betale inden opstart på holdet, som sikring for betaling. Hvis der er uenighed mellem 
træner og hundefører, og de ikke kan komme til enighed, skal det tages til bestyrelsen, som tager 
beslutningen. 
 



Hvem tager sig af de nye instruktører, TU skal stå for at følge dem og hjælpe dem på vej. Til det første 
møde der afholdes med nye instruktører, skal en fra bestyrelsen (Gitte) være med til mødes, for at gå et 
indblik.  TU vil også komme til at stå for instruktører udefra. 
 
Må hjælpere og føl stå med et hold selv, det tjekker Jørgen med hensyn til forsikring, om vi egentlig må det, 
dog mener vi også at dette umiddelbart er en vurderingssag for instruktør i nogle tilfælde.      
 
Pladser til vores forsætter-hundefører, vi sørger så vidt muligt for at der i hvert fald sikres plads på 
videregående hold til vores forsætter-hundefører, i forhold til nye udefra kommende hundefører som ikke 
har taget hvalpehold i DCH Skanderborg.  
 
4) Indkommende forslag: 
I stedet for et toilet mere, som skulle laves i depotrummet, så ville det bedre kunne betale sig at få opstillet 
en toiletvogn, da der mest er brug for et ekstra toilet ved stævner eller arrangementer, i forhold til i 
dagligdagen. Heinrich kender en som har toiletvogne, og undersøger om der kan hentes et tilbud ind der. 
 
Heinrich og Stine undersøger om vi kan skaffe en stige (min. 10 meter) så vi kan komme op og få skiftet lys i 
lygtepælene på træningsbanerne. 
 
5) Nye arrangementer: 
Konkurrence datoerne som vi ønskede er godkendt og fastlagt, Rally afholdes d.14/3-20, Lydighed afholdes 
d.19/4 og Agility afholdes d.20/6. 
 
Der var tale om at KU skulle stå for DCH tøj til konkurrencerne, men dette forsætter Gitte med. 
 
Fællesspisning og begynder-konkurrence i sommeren 2020 er igangsat. 
 
1/11-20 afholdes årets spor, og klubmesterskabet afholdes d.8/11-20- 
 
Heinrich sætter tagrygning i gang inden vinteren. 
 
6) Økonomi: 
Alt ser fornuftigt ud if. Sanne, går efter planen i forhold til budget. 
 
7) Andet?: 
Gitte har fået 2 hundeførere ind i eftersøgningstjenesten, og skal prøve kræfter med det.  
 
Bestyrelsesmøde afholdes næste gang d.5/12-19. 
 
 

 

    

 


