
Bestyrelsesmøde tirsdag den 17. maj kl.19:00, klubhuset 

Til stede: Molo, Ole, Birgit  
Afbud: Hanne, Hans,Sidse (telefonisk) 
Referent: Astrid 

 

1. Referat fra sidste møde Ole 
Referatet er godkendt  
-men der skal findes ny dato til festen (se senere) 

2. Økonomi – meget kort status Molo/Ole 
Molo har fået adgang til banken (endelig) 
Indestående: Det ser fornuftig ud  
Vi har pt. 207 hundeførere 

Økonomien er pt fin trods indkøb af ”instruktørtrøjer” 

Budgettet bliver fremadrettet lagt ind i Klubmodul 

Kommende udgifter: Bestyrelsen har besluttet at købe trøjer til vores instruktører – omkostning ca. 
28k 

 

3. Nyt fra udvalg 

Lydighed Sidse 
Henrik og Sascha starter klikkerhold op – starter ud med et hvalpehold 
 
Alle lydighedshold er pt lukkede, da de er fyldt op 
Skal der åbnes lidt op på de hold, hvor hf’erne er ustabile, så de tillades at blive overbookede? 
Sidse følger op på det ift unghundehold (der er pt. 3 hf’ere, som allerede er medlem og som ikke 
kan komme på hold) 
 
Skal aldersgrænsen for unghundeholdene ændres (nedad), så hundene hurtigere skubbes 
videre? 
 
Ide: Kan man i stedet lave et unghundehold med kun 12 gange – hvis der kan findes 
instruktører? 



Ide: Følaften for evt. nye trænere/hundeførere med trænerpotentiale? Det arbejdes der på i 
lydighedsgruppen. 
 

Hvalpehold i januar bliver med færre end 14 hf’ere pga. mange ’Corona-hunde’ 
 

Der skal ryddes op i boksene udenfor, da mange genstande er blevet ulækre. Der er flyttet en 
del ind i selve skuret i stedet. 

Kan feltet blive lukket ned i en periode (med hegn), så det kan blive ’reetableret’, og så der ikke 
bliver skidt derinde? Det er der ikke enighed om i bestyrelsen, men det er lydighedsudvalgets 
anbefaling. Foreløbig bliver feltet ikke lukket ned. 
I den forbindelse (og mere generelt): Ole laver et udkast til en reminder, der kan sendes ud til 
alle medlemmer vedr. adfærd på træningspladsen 

Sidse havde et papirkompendium med (den røde tråd) – Else skal lave en for hoopers også – Ole 
har sendt en elektronisk version, som Astrid sender videre til Else. Hver afdeling skal opdatere. 

DGI Ole 
Ny formand i Idrætssamvirket i Aarhus – ellers intet nyt 

Agility Birgit 
Henrik og Trine starter et præhold op om mandagen 

18. juni laver AG for-sjov-stævne (stor succes sidste gang) 

Henrik og Emilie starter på overbygningen 

Arbejdsdagen bliver kun med få AG-folk, da folk er til konkurrencer (samme for rally) 

Græsslåning: Er det muligt at få en robotplæneklipper til at holde arealerne nede? Pris 28k (eller 
mere). Overvejelse 1: Der er mange tidspunkter, hvor den ikke vil kunne køre, og kan det betale 
sig ift at betale for manuel klipning af Ronnie? Overvejelse 2: Vente til næste generation af 
klippere som kører på gps i stedet for med kabler.  
For resten af sæsonen bliver der klippet en gang om ugen på AG-arealet (halvdelen hver gang). 
OBS! Der er pt mange muldvarpeskud i det ene hjørne af arealet, som skal jævnes. 

Vilhelmsborgstævnet gav stort overskud på godt 21k, men der var for få hjælpere, så folk er 
tilbageholdende med at stille op igen som hjælpere. Behov for mere end de ca. 20 hjælpere, 
som var der. Især hårdt at få udstyr ud/frem. Der SKAL flere hjælpere med, hvis der skal holdes 
noget igen. 



 
Ole opfordrer alle afdelinger til at være opmærksomme på at deltage i fælles events som 
juleafslutning, Sankt Hans, arbejdsdag mv, så folk lærer hinanden at kende. Det vil gøre det 
meget lettere at rekruttere hjælpere (for alle afdelinger). 
 

Aktivitetsudvalg Alle 
Ny dato til instruktør- og udvalgsfest: 10. sept. 2022 

Skt. Hans: Sidse sætter opslag på facebook, Ole sender invitation ud gennem Klubmodul. Der 
opfordres til at melde til af hensyn til indkøb. 
 

Rally Astrid 
Afgang af en træner (Alexandra) – tilgang af en ny (Ingelise). 
Der arbejdes på at få nye føl, så afdelingen har nogen at sende på uddannelse næste år. 

Trafik over banerne kan være et problem under onsdagstræningen, når der er holdskift: Alle 
skal vise hensyn. Prøv (hvis muligt) at holde pauser og vis gensidig respekt. 

Arkivskab til rallyskilte er skaffet fra firma, der flytter. Så kan skiltene flyttes fra skuret og 
indenfor, hvor de ikke bliver spist af mus. Skabet hentes til klubhuset og så finder vi ud af, hvor 
det skal stå. 

Rally opfordres til i højere grad (også) at bruge fælles facebookside/klubbens officielle, når der 
er lidt konkurrencepral eller evt. noget, der skal deles ang. kurser.  

4. Hovedbestyrelse Ole 

Kontraktinstruktører 
Forslaget der blev delt før landsmødet blev ikke besluttet i den ordlyd. Vi afventer nyt 
forslag. 
Evt. ændre i vedtægter i stedet, så andre DcH kan hyre hinandens instruktører (Oles forslag). 
Kan man bruge kørepenge for at kompensere instruktører ude fra? 

 

5. Arbejdsdag Ole 
Der er ikke mange tilmeldte men det viser sig, at ikke alle har fået invitationen (dog ikke så mange) 
Primært fokus skal være på arealpleje 
Start 8:30 og til man er færdige… 



6. Gaveregulativ Ole 
Ole sender gaveregulativet til alle i bestyrelsen. 

Gaveregulativ 

Der kan gives en gave/ blomst til nedenstående begivenheder  

 Runde fødselsdage -tillidsvalgte personer = ca. 300.- 

 RcH jubilæum -> 10 år tillidsvalgte personer= ca. 400.- 

 Begravelse - tillidsvalgte personer -krans ca. 500.- 

 Sygdom -tillidsvalgte personer - blomst / gavekurv ca. 400.- 

 Færdig som instruktør incl. overbygning ca. 250.- 

 Færdig som dommer  ca. 250.- 

  

Bemærk: Alle gaver skal godkendes af bestyrelsen, hvis klubben betaler (man kan ikke bruge af en 
afdelings budget til gaver uden at cleare med bestyrelsen) – gaver er i så fald fra hele klubben. 

Regulativet er nu blevet opdateret med ekstra fokus på indsatser for klubben og mindre fokus på 
private begivenheder som bryllup, barselsgaver etc. 

7. Kreds Ole 
Hver gang der tilmeldes til IGU og overbygning, så skal det gå gennem Ole, som skal godkende og 
betale 

8. Eventuelt Alle 

Klubmodul app skal generelt reklameres for, og der skal hænge en seddel i vinduet af klubhuset 
med info. Vi skal undgå til/afmeldinger til træning pr. mail til uvedkommende som f.eks. 
kassereren. 

 

 


