
Bestyrelsesmøde i DcH-Risskov den 22. februar 2022 kl.19.00 i Klubhuset 
 
 

Dagsorden: 
 
Vi begyndte mødet med en præsentationsrunde. 
 
1. Efter Generalforsamlingen torsdag den 27. januar 2022 ser Bestyrelsen ud som følgende: 
 Formand:  Ole Suurland 
 Næstformand:  Sidse Rørvig ( tlf) 
 Kasserer:  Molo Poulsen 
 Sekretær:  Hanne Winther 
 Menigt medlem:  Astrid Würtz 
 1. Suppleant:  Hans Mikkelsen 
 2. Suppleant:  Birgit Johnsen 
 
2. Referat fra sidste møde den 14. december 2021 v/Ole 
 Referatet blev godkendt med enkelte bemærkninger. 
 
3. Økonomi – meget kort status v/Ole 
 Økonomien ser fornuftig ud og vores beholdning er kr. 347.000,00. 
 
 Sidse oplyste, at der er indkommet kr. 567,49 fra OK i sponsoraftale. 
 
 Rally har indkøbt nye kegler til ca. kr. 1.500,00. 
 
 Vi skal betale 1. afdrag til Initiativfonden lydende på kr. 21.500,00 til april 2022. Vi talte om, at betale 

endnu et afdrag til efteråret 2022. 
 Men da vi planlægger at renovere det gamle Klubhus med nye vinduer, loft (Troldtekt) og gulv 

(forventet pris er ca. kr. 30.000,00), vil vi udskyde 2. afdrag til sidst på året.  
 Hans spørges om prisen på vinduer og loft. 
 
 Ole havde lavet et overslag på udgifter i 2022: 
 AG redskaber ca. kr. 30.00,00 – Ole ansøger Aktivitetsfonden for kr. 10.000,00  
 (Sidste: Beløbet kr. 10.000,00 er bevilliget) 
 
 Græsslåning:  ca. kr. 28.000,00 
 Lys/El:   ca. kr. 10.000,00 
 Husleje:  ca. kr. 11.000,00 
 Trænerfest:  kr. 5000,00 - 6000,00 
 
4. Overdragelse af kassererpost v/Molo og Ole 
 Ole har sendt alle papirer til banken. Vi skal nok regne med et par måneder, inden alt forløber 

normalt. Rosa og Molo samarbejder indtil videre. 
 
5. Kassererpost – hjælpemidler v/Ole 
 Ole spurgte Molo, om der var noget hun manglede i jobbet som kasserer. Molo oplyste, at det var 

der ikke lige pt. 
 
6. Nyt fra udvalg 

 
Lydighed v/Sidse 

 Trænermøde planlægges denne gang at blive afholdt en lørdag. 
 
 Planen er, at Kreds 3 skal stå for DM i 2023. Men der er tilsyneladende ingen klubber, der har meldt 

sig som vært. 
 



 Opfordring til at alle hjælper med at plane muldvarpeskud på træningsarealet. 
 
 Tilmelding til Konkurrence og 7-kamp er hængt op i Klubhuset. 
 
 Der er for mange hundeførere og for få trænere. 
 
 Der er planlagt forskellige nye tiltag i udvalget, der vil blive taget op på trænermødet. 
 
 Sigga, der er uddannet træner, er specialist i ulve og vil gerne tage adfærdskonsulentuddannelsen i 

DcH-regi. 
 
 DGI v/Ole 
   Intet nyt. 
 

Agility v/Birgit 
 Der skal indkaldes til Agilitymøde, der mest vil omhandle Vilhelmsborg-stævnet. 
 Der er pt. 30 tilmeldte til Vilhelmsborg. 
 
 Der er mangel på trænere. Vi talte om muligheder for at få fat på trænere. 
 Præ-Agility holdene kører optimalt. 
 Anne-Marie stopper som træner, når 2022 er omme. 
    

Aktivitetsudvalg v/Alle 
  Ud af Corona-fest for staben afholdes lørdag den 18. juni 2022. 
 

Rally v/Astrid 
 Charlotte vil gerne afholde kursus i Nosework. Der er brugt penge til udstyr. 
 Der er fyldt godt op på holdene. Ultra-begynderholdet kan godt bruge lidt flere hundeførere.  
           Træningsbanerne er meget våde, så det er svært at træne. Der afsøges andre steder/pladser at    

træne på. 
            
7. Hovedbestyrelse v/Ole 
           Landsmødet afholdes den 19. marts 2022. Ole og Sidse deltager. Ole sender materialet til 

Bestyrelsen. Et af forslagene, der bl.a. skal diskuteres på Landsmødet vil være et forslag om 
kontraktinstruktører. Det havde vi en god diskussion omkring på Bestyrelsesmødet. 

 
8. Kreds v/Ole 
 Ole deltager i Kredsmøde.  
 
9. Arbejdsdag v/Alle 
 Vi besluttede at afholde arbejdsdag lørdag den 21. maj 2022. 
 
10. Klubmesterskab v/Alle 
 Vi besluttede at afholde Klubmesterskab lørdag den 1. oktober 2022. 
 
11. Datoer for Bestyrelsesmøder i 2022 v/Alle 
 Tirsdag den 17. maj, tirsdag 9. august, torsdag den 8. december 2022. 
 
12. Eventuelt v/Alle 
 Molo opfordrede, at alle hjalp til med arealpleje. 
 
 Sidse foreslog, at vi omdøbte Årets Hundefører-pokal, da det næsten altid er en træner, der vinder. 
 
 Birgit efterlyste hjælpere til Vilhelmsborg-stævnet den 9. april og den 10. april 2022. 
 
 Det var alt til dette møde. 

 


