
Beslutningsreferat fra DcH-Risskov Bestyrelsesmøde 
   tirsdag den 9. august 2022 kl. 19.00 i Klubhuset 
 
 
 
Tilstede:  Astrid, Hanne (referent), Ole og Sidse 
Fraværende:  Birgit, Hans, Molo 
  
 

Dagsorden: 

 
1. Referat fra sidste møde den 17. maj 2022 v/Ole: 
 Referatet blev godkendt med enkelte kommentarer.  
 
2. Økonomi – meget kort status samt overblik over budget vs. realiseret dags dato v/Ole: 
 Molo har bogført det første halve år samt lagt budgettet ind. 
 Molo vil blive spurgt, om hun vil bruge Klubmoduls regnskabssystem. 
 Stadig fornuftig økonomi . 
Nyt fra udvalg 
 Lydighed v/Sidse: 
 Der har været 2 “før-føl” på dagens træning i håb om, at de er potentielle føl/træneremner. 
 Den 3. september 2022 afholdes der trænerdag. 
 6-7 hunde er tilmeldt Henriks og Saschas klikkerhold. Der er opstart den 20. august 2022. 
 Lydighed har pladsproblemer. Vi talte om at lave hvalpeholdet over 12 gange og unghundeholdet over 

6 gange (evt. over 12 gange). Sidse tager problematikken med til Anette Hembo og trænermødet. 
 Der er ønske om at se Rally på holdet om tirsdagen. Astrid melder tilbage. 
 
 DGI v/Ole: 
 Informationer tilgår Bestyrelsen.  
 Intet nyt. 
 
 Agility v/Birgit: 
 Ann-Mari fortsætter trænergerningen. Henrik og Trine starter præ-agility op. 
 
 Aktivitetsudvalg v/Alle: 
 Instruktør/Bestyrelsesfest afholdes den 10. september 2022. Sidse tager kontakt om mad - i form af 

helstegt pattegris med tilbehør. 
  
 Rally/Hoopers v/Astrid: 
 Der er styr på konkurrencen den 13. august 2022. Der er 51 tilmeldte. 
 Bestyrelsen siger nej tak til at sponsoreringen fra Cotonshoppen med et gavekort på kr. 500,00. Hvis de 

vil have linket på hjemmesiden koster det kr. 2000,00 årligt 
 Astrid efterlyste en nøgle. Ole ser på, om han har en derhjemme, da Sidse ikke ligger inde med flere. 
 
3. Hovedbestyrelse v/Ole: 
 Der bliver udsendt Nyhedsbreve ellers intet nyt. 
 
4. Kreds v/Ole: 

DM 2023 
 Ole har fået en forespørgsel om hjælp til DM 2023 i Horsens. Agility fra Risskov vil gerne hjælpe. Ole 

skal til møde torsdag den 11. august 2022. Så efter denne dag ved vi mere. 
 
     



5. Klubmesterskab v/Ole: 
 Klubmesterskabet afholdes den 1. oktober 2022. 
6. Beklædning til instruktører v/Ole: 
 Ole havde 3 prøver med af jakker fra Kluntz. Det er et større arbejde at indhente tilbud. 
 Ole afleverer jakkeprøverne igen og vi afventer at tage beslutningen om beklædning til trænere og 

andre i staben. 
 SIDSTE NYT : Anden beslutning truffet vedr. beklædning  
 
7. Kompendium v/Alle: 

Opdatering 
 Det er trænernes opgave at opdatere kompendiet. Sidse tager emnet op på trænerdagen 
 

Antal HF’er pr. instruktør. 
 Vi plejer at sige 6 HF’er til en træner 
 
8. Arealpleje v/Ole: 

Ny aftale resten af året med græsslåning 1 gang ugentlig ved Agilitybanen og foran Klubhuset. Resten 
af arealet vil blive klippet hver 3. eller 4. uge .Vi evaluerer efter græssæsonen. 

 
9. Eventuelt v/Alle: 

Lys udenfor. Vi talte om placering af udendørsbelysning. 
Vi har jubilæer i Klubben i løbet af efteråret. 
Dommerudvalget afholder møde hos DcH-Risskov onsdag den 24. august 2022. 

 
 
Der var ikke mere at behandle på dette møde. 
 
Næste møde afholdes i Klubhuset den 8. december 2022 kl. 18.00. 


