
Referat fra DcH-Risskov Bestyrelsesmøde torsdag den 8. december 2022  
kl. 18.00 i Klubhuset 
 

 
Tilstede:  Astrid, Birgit, Hanne (referent), Hans, Ole og Sidse 
Fraværende:  Molo 
 
Bestyrelsesmødet blev indledt med smørrebrød, hvor vi ønskede hinanden en Glædelig Jul og et Godt 
Nytår. 

 

Dagsorden: 

 
1. Referat fra sidste møde den 9. august 2022 v/Ole 
 Referatet blev godkendt med enkelte kommentarer.  
 
2. Økonomi – Regnskab v/ Molo og Ole 
 Økonomi tilfredsstillende. Ole var tilfreds, da vi har haft mange posteringer. 
 Selve regnskabet er afstemt til og med september. Ole har lavet budget for 2023. 
 Alle afdelinger laver et “sjus” til budget for 2023 for at hjælpe den nye kasserer. 
 Jørn Olsen vil hjælpe Ole med at afslutte årsregnskabet. 
 Der vil blive lagt dags dato blanketter (debit og kredit) til udførelse af posteringer ved f.eks 

trænermøder. 
 
3. Generalforsamling v/Alle 
 Datoen er fastsat til torsdag den 26. januar 2023 kl.18.30. 
 

Kontingenter 2023 
 Der foreslås en kontingentstigning på holdkontingent fra kr. 1300,00 for et år til kr. 1500,00.  En 

stigning på kr. 200,00. Der er stadig differentieret holdkontingent. 
- Vi behandlede indkomne forslag til Generalforsamlingen. 
- Der er 3 kandidater, der har meldt sig til kassererposten i DcH-Risskov. 
- Fra Bestyrelsen er Sidse og Hanne på valg og begge er villige til genvalg. 
- Jens Bjerre Reinholdt bliver foreslået som 1. Suppleant. 
- Birgit Johnsen foreslås som 2. Suppleant. 

 
4. Nyt fra udvalg 
 Lydighed v/Sidse: 
 En flok hundeførere fra DcH- Risskov har været på Viborgkursus. 
 Trænerdag er planlagt i marts 2023. 
 Klikkerholdet fortsætter som Unghundehold. 
 DcH- Risskov afholder 2 konkurrencer: E-dag den 28. marts 2023 og 
 B/A den 16. april 2023. 
 Der er en del rokader hos trænerføllene. 
 Konkurrencehold holder møde den 7. januar 2023 og forventningsafstemmer f.eks. træningen. 
  
 DGI v/Ole 
 Informationer tilgår Bestyrelsen.  
 Intet nyt. 
 
 Agility v/Birgit 
 Instruktørmøde afholdes i januar, hvor man også så småt begynder at planlægge Vilhelmsborg HIKE 

Agilitycup 
 Man skal bl.a. ud og finde flere frivillige. 
 Der mangler lys på træningsbanen. Ole vil prøve at undersøge, om vi kan sætte lys op. 
 
 



 Aktivitetsudvalg v/Alle 
Klubmesterskab 

 Vi besluttede – som et forsøg – i 2023, at hver afdeling selv finder en dato og arrangerer deres 
Klubmesterskab. 

  
 Rally v/Astrid 
 Lys på banen er et must. 
 Astrid efterlyste en folder til Klubmodul-app’en. Ole vil prøve at lave en folder. 
 Trænersituationen er udmærket. Der mangler en træner til at få overbygningen på Rally. 
 Der planlægges interne kurser – måske på tværs af hold. 
 Man vil prøve at skaffe Pressekontakter i forbindelse med synliggørelse f.eks. ved konkurrencer. 
 
5. Hovedbestyrelse v/Ole 
 Der bliver udsendt Nyhedsbreve ellers intet nyt. 
 
6. Byggeudvalg v/Ole 

Lys på træningsarealerne 
 Ole har skaffet lys. 
 
7. Kreds v/Ole 

DM 2023 
 DcH-Risskovs Agility-afdeling har lovet at være behjælpelig ved DM 2023 i Horsens. 
 Ole skal til møde i næste uge om DM 2023. 
 
8. Eventuelt v/Ole 

Pokaler 
 Hver afdeling i DcH-Risskov sørger selv for at indkalde pokalerne, så de kan blive indgraveret. 
 

Der var ikke mere at behandle på dette møde og der er ikke aftalt et nyt møde. 
 

 
Tak til hver og en for jeres indsats i DcH-Risskov i 2022. 


