Referat fra bestyrelsesmøde i DcH Risskov d. 14. december 2021
Til stede: Ole, Sidse, Rosa, Hans, Birgit og Astrid (referant)
Afbud fra Hanne

1. Referat: Godkendt
2. Økonomi: Økonomien ser fornuftig ud. Der er nogle udgifter, som afventes, men der er penge lagt til
side til disse. Der er pt. ca. 220 medlemmer i klubben, hvilket er meget tilfredsstillende.
3. Generalforsamling:
Generalforsamling bliver torsdag d. 27. januar, 2022 kl. 18:30 (hvis muligt for Covid-19 restriktioner).
Der er forslag om rullende kontingent fra 2022. Dette ventes at blive (delvist) implementeret i klubben.
Rosa stopper som kasserer, men Molo Poulsen forventes at overtage.
Nuværende medlemmer af bestyrelsen, som er på valg, fortsætter.
4. Nyt fra udvalg:
Lydighed:
Fin deltagelse på Viborgkurset.
Der er planer om trænerdag – dato afventes.
Der er planer om eftersøgningshold i plantagen – klubben kan evt. dække dette.
Der er lange ventelister til unghundehold, hvilket er lidt problematisk ift. at få hvalpene videre på hold.
Der arbejdes på løsninger på dette.
Der skal afholdes C-konkurrence i april.
Træningskompendiet forventes opdateret – også med input/opdateringer fra andre udvalg og fra
Hoopers (Sidse sender filen til de relevante).
Agility:
Der er planlagt stævne på Vilhelmsborg d. 9.-10. april 2022.
’For sjov’-stævnet i 2021 var en stor succes og skal derfor gentages for både begyndere og mere
avancerede grupper.
Der er på sigt lidt udfordringer ift. trænere, men der er heldigvis nye folk i gang med uddannelsen.
Der skal indkøbes nyt udstyr, da en del af springene og andet udstyr er slidt og ikke tidssvarende. Man
forventer at indkøbe det hele i 2022, så alt er opdateret. Det bliver en større udgift, hvorfor budgettet
skal tilpasses dette.
Man har planlagt trænermøde i starten af det nye år.
Aktivitetsudvalg:
Bestyrelsen påtænker en hyggeaften sent forår eller lignende (også an på Covid-restriktioner).
Rally:
Udvalget på hjemmesiden er ikke opdateret – dette bliver opdateret!

Der har været en god medlemsfremgang i afdelingen af nye hundeførere fra bl.a. hvalpehold. Der er
endvidere tilgang af rutinerede hundeførere med start i 2022.
Ang. udstyret i hegnet, så var der snak om at få lagt nogle fliser eller lignende, så udstyret står bedre.
Der er planer om indkøb af lidt nyt udstyr, da noget af det gamle er meget slidt. Dette burde ikke være
et problem ift. budgettet.
5. Hovedbestyrelsen: Der kommer en del nyhedsbreve fra Hovedbestyrelsen. Ole opfordrer til at man
læser disse og følger relevante links.
6. Byggeudvalg:
Vi er næsten i mål med det hele ift. ombygningen. Stor tilfredshed med resultatet.
Forslag om et stort skilt på hovedbygningen ud mod plænerne. Ideen er fin men økonomien er ikke til
det lige nu, så det må afvente.
Sidse vil forsøge at sælge de gamle lamper, som var monteret på klubhuset.
AG ønsker en ekstra lampe. Ole ser nærmere på dette.
7. Kreds:
Ole afholder Lydighedsoverbygning (træneruddannelse modul 5) d. 26. feb. i klubben (9:30-15). Rosa
hjælper til i køkkenet og Sidse skaffer øve-hunde fra ABE-holdet.
8. Eventuelt:
Nosework: Charlotte Jensen – kursus i 2022? (Astrid følger op)
Opmærksomhedspunkt: Er der pokaler i klubhuset, som folk ikke har fået med hjem? Der står en del
pt., men måske er det fordi, de relevante klasser ikke har været afviklet.
Budget (Rosa): Udstyr til AG. Bestyrelsen er enig om, at det giver bedst mening at købe alt i 2022 og så
justere budgettet derefter.
Hans har fået priser på lofter til ’hovedhuset’ og nye vinduer. Det er en forholdsvis stor udgift, men det
vurderes, at det snart skal prioriteres. Samlet er det små 30.000 kr.
Der er ønske om nedskæring af læhegn, da det årligt tager mere og mere af træningspladsen. Der er
tidligere indhentet tilbud (Sidse) på omkring 25.000 kr. Ole følger op og undersøger også mulighed for
tilbud fra en af vores ’naboer’.
Skal klubben betale for dommergaver til konkurrencer? I rally er der tradition for en lille gave til hver
dommer, men det er der f.eks. ikke i Lydighedsprogrammet. Der var stemning for, at hver afdeling selv
beslutter, hvordan man prioriterer.
Evaluering på juleafslutningen: Skal vi prøve med et andet arrangement næste år for at se, om det kan
højne tilslutningen? Evt. også ændre i hvor og hvornår pokaler uddeles og æbleskiver og glögg
indtages. Man ønsker ikke, at de forskellige afdelinger og hold laver egen afslutning, når der samtidig er
en fælles i klubben.
Formatet for klubmesterskab 2022 var hurtigt oppe at vende, men vil blive behandlet på næste møde.
Klubmodul: Vi fik en grundig intro af Ole. Det er vigtigt, at holdene bliver opdateret (også ift. trænere).
Der informeres yderligere ud i afdelingerne, så Klubmodul bliver helt opdateret.
Kontingentstigning for 2023? Der var ikke umiddelbart stemning for det.

