
Beslutningsreferat fra DcH-Risskovs Bestyrelsesmøde  

onsdag den 18. august 2021 kl. 20.00  

i Klubhuset 
 

 

Tilstede: Astrid, Hanne (referent), Hans, Ole, Rosa  

 

Fraværende: Birgit 

 

Konstituering: 

Formand:  Ole Suurland 

Næstformand:  Sidse Rørvig ( via tlf.) 

Kasserer:  Rosa Hansen 

Sekretær:  Hanne Winther Pedersen 

Menigt medlem:  Astrid Wyrtz Rasmussen 

1. suppleant:  Hans Mikkelsen 

2. suppleant:  Birgit Johnsen 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Referat fra sidste møde 10. december 2020 v/Ole 

 Referatet blev godkendt med enkelte kommentarer.  

 

2. Økonomi – meget kort status v/Rosa 

 Økonomien ser fornuftig ud. 

 Klubmodul stopper med at være indbetalingssted pr. 1/9-2021. Fremover er det en opgave, 

NETS tager sig af. 

 Dags dato er der 214 medlemmer i DcH-Risskov. 

 

3. PC’er  v/Ole 

 Klubben har 2 pc’er, hvoraf en er meget gammel. Ole foreslog, at vi fik eksterne harddisk, så 

flere havde mulighed for at komme til at se, hvad der ligger på dem. Ole foreslog, at Astrid 

opretter en Dropbox og inviterer resten af Bestyrelsen. Derefter vil Ole lægge al materialet fra 

DcH derover. Ole gjorde opmærksom på, at Astrid også skulle sørge for at afmelde folk fra 

Dropbox. 

 Sidse tager kontakt til firmaer og undersøger prisen på trådløst netværk. 

 

4. Nyt fra udvalg 

 Lydighed v/Sidse: 

-  Der er et par stykker, der har meldt sig til Viborg-kurset. 

- Der er planlagt Klubmesterskab d. 2/10-2021. Der er dog ikke så mange tilmeldte. Der vil 

blive lavet reminder om tilmelding. 

 

 DGI v/Ole: 

 Vi har fået 2 x 18.000 kr. 

 Informationer tilgår Bestyrelsen.  

 

 Agility v/Birgit 

 Der vil blive lavet “For sjov”- agility d. 19/9-2021. 

 Lørdagstræning fra uge 40. 

 Skabe og skure er blevet repareret, så indtil videre er der ikke behov for nye. 

 

 

  



 Aktivitetsudvalg v/Alle 

 Vi bruger kræfterne på andet og Coronaen er jo ikke væk. 

  

 Rally v/Astrid 

 Der er fyldt godt op på holdene. Der er konkurrence lørdag d. 21/8-2021. 

 Stinne og Astrid er næsten færdige med Grundforløbet. 

 

5. Hovedbestyrelse v/Ole 

 Der bliver udsendt Nyhedsbreve.  

 Sidse og Ole tager til Landsmøde søndag d. 22/8-2021. 

 

6. Kreds v/Ole 

 Forslag til Kredsens Generalforsamling fra DcH-Risskov om en Hjælpefond er blevet 

vedtaget. Kan ses på Kredsens Hjemmeside.  

     

7. Klubmesterskab v/Ole 

 Klubmesterskab afholdes lørdag d. 2/10-2021. Ole efterlyste pokaler, så de kan blive 

indgraveret. 

 

8. Renovering af gammelt Klubhus v/Alle 

 Vi skal tage en beslutning, om vi skal have nye lofter i det gamle Klubhus. Vi talte om 

troldtekt. Der skal også sættes nye vinduer i. Hans undersøger priser på loft og vinduer evt. til 

næste Bestyrelsesmøde. 

 

9. Gennemgang af Klubmodul v/Alle 

 Udsættes til næste Bestyrelsesmøde. 

 

10. Eventuelt v/Alle 

 Trækvogn til Rally 

Blev bevilliget, men der skal ryddes op, så der kan blive plads til trækvognen. Der skal være 

lidt mere disciplin mht. oprydning. 

 

 Lys udenfor 

 Hans vil gerne sætte lys op. Ole forlangte dog, at der blev lejet et professionelt stillads. 

 

 Beklædning til DM 

 Vi besluttede at købe veste. Der er pt. 5, der er sikret 100 %, derudover er der nogle boblere. 

Sidse sætter opslag op på FB, at der efterlyses fanebærer. 

 Astrid bestiller tøjet hjem. 

 

Sidse mangler holdoversigt til skabet 

Sidse fik tilladelse til at bestille/købe startbøger (10 Lydighed, 5 Rally, 5 Agility) 

Vi skal have kigget på læbæltet. Det vokser uhæmmet. Ole foreslog, at vi ventede med at gøre 

noget ved det til foråret. 

 

Vi vil ansøge om en Hjertestarter hos TrygFonden. 

 

 

Julebestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 14/12 kl.18.00 i Klubhuset. Hanne sørger for smørrebrød. 

 

Der var ikke mere at behandle på dette møde. 


