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Vi styrker vore værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV HUND I DcH 

Referat bestyrelsesmøde onsdag den 16-12-2020 - webinar 
Deltagere (hele bestyrelsen): Bodil, Jens Jørgen, Charlotte, Susie og Kirsten 

 
1. Valg af ordstyrer; Bodil 

 
2. Valg af referent; Kirsten 

 
3. Nytårsappel 

Pga. Corona restriktioner kan vi ikke afholde nytårsappel med suppe og præsentation af 
holdene, som vi plejer, så vi starter med almindelig træning lørdag dem 9. januar 2021. 
Klikkerholdet starter onsdag den 13. januar 2021. 
 
Instruktørerne laver små videoer med præsentation af holdene i stedet for. Bodil lægger 
disse op på Facebook og på hjemmesiden senest 30. december 2020. 
 
Bestyrelsen sender Nytårshilsen til medlemmerne med praktiske oplysninger mht. tilmel-
ding og træning i det nye år. Mailen sendes ud senest den 28. december 2020. Kirsten laver 
et udkast til mailen hurtigst muligt til bestyrelsen til gennemsyn. 

 
4. Hvilke hold kan vi tilbyde primo 2021 

Vi tilbyder de samme hold, som i efteråret: 

 Hvalpe 

 Hvalpe-/unghunde 

 Familiehunde 

 Konkurrence lydighed 

 Klikker 

 Agility 
 

Instruktørerne vender tilbage med træningsdage og præcise tidspunkter, når de har holdt 
deres møde torsdag 17/12. Pga. Corona er der nogle krav, som skal overholdes (forskudte 
mødetider, holdene må ikke blandes med hinanden, god afstand etc.). 

 
5. Hvordan står vi i forhold til de nye restriktioner 

Vi holder afstand, spritter af og følger de retningslinjer, som udmeldes af Regering, 
myndigheder og Landsforeningen. 

 
6. Webshop  

Bodil har oprettet, så medlemmerne kan købe godbidder via webshoppen i klubmodul. De 
øvrige materialer, vi sælger, skal på sigt også oprettes i webshoppen. 
 
Webshoppen skal erstatte køb via MobilePay, når det hele er kørt ind. 
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Priserne i webshoppen tillægges gebyret til klubmodul (1% af beløbet dog minimum kr. 
1,00). Bodil tilføjer denne information i webshoppen. 
 
Der går 7-14 dage fra medlemmet har fået udleveret varerne, til betalingen kan ses på 
vores konto. 
 
Vedr. kaffeordningen foreslog Jens Jørgen, at der evt. kunne oprettes et abonnement i 
webshoppen for f.eks. ½ år ad gangen, når vi kommer i gang med ordningen igen. 
 
Vi fortsætter med afkrydsningslisten pr. måned. Dog skal MobilePay-delen udfases. 
 
Vi har fået mulighed for at købe materialer hos et Engros lager i Esbjerg (Akudim.dk). Vi er 
ikke forpligtede til at købe en vis mængde fra lageret. Bestyrelsen kigger nærmere på 
Akudim.dk og vender tilbage med forslag til andre ting (Snacks, Natures Menu, Boxby, liner 
m.m.), vi med fordel kan sælge i vores webshop. 
 
Også forslag til evt. teasere, vi skal afprøve i klubben. 

 
7. Værtsklub 2021 

God ide at være værtsklub. Det giver et overskud til klubben. 
 
Pga. den nuværende situation med Corona, er det ikke alle kurser, vi kan byde ind på. 
Klubhuset er ikke stort nok. 
 
Vi holder øje med, hvilke kurser Kreds 3 tilbyder, så vi hurtigt kan melde ind, hvis vi har 
mulighed for at være værtsklub. 

 
8. Februar og marts 2021 

Vi forventer ikke at kunne træne i klubben lørdage i februar og marts måned. Vi afventer 
kalenderen fra Skydeklubben for bekræftelse. 
 
Bodil spørger, om vi kan låne banen overfor Rougsøhallen igen i 2021. Da denne bane er 
mindre end vores egne, kan vi, som tingene er nu, max træne 2 hold ad gangen. Dette ta-
ger instruktørerne hensyn til ved planlægning af træning. 

 
9. Nyt fra instruktørerne, der mangler referat fra sidste møde 

Referatet ligger på klubmodul under mappen: instruktører. Bestyrelsen har adgang til at se 
det. 
 
Når der bliver mulighed for det igen, vil instruktørerne gerne tilbyde nogle spotkurser og 
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foredrag, f.eks.: 

 Hoopers – v/Kirsten 

 Nosework – v/Søs 

 Tricks og shaping – v/Aase 

 Emnedag(e): leg med din hund – spordag eller lign. 
 

Vi afventer, at corona er ovre, inden vi sætter i gang. 
 

10. Eventuelt 
Vores lydighedsspring er ikke sikre nok. Bodil undersøger, hvad et nyt lovligt spring koster. 
Mange steder bruges tagpap på springene, for at gøre dem mere skridsikre, men det kan 
hundene skære deres poter på. Bodil undersøger, om der kan lægges en gummibelægning 
på, samt priser på det. 
 
Jens Jørgen køber 3 muldvarpe skræmmere. Vi håber derved, at muldvarpene forsvinder, 
så de ikke bliver ved med at ødelægge vores plads. 
 
Vi skal have planeret vores træningsplads. Bodil undersøger mulighed for at låne maskine 
til at trække jord ud samt tromle. Pladsen skulle gerne tromles hvert år, for at holde den 
jævn. 
 
Generatoren beder om service. Bodil snakker med Arne. 
 
Som opfølgning på spørgsmål på generalforsamlingen har Kirsten fået slettet det 
automatiske træk i klubmodul, så der ikke trækkes noget på medlemmernes bankkonto 
den 31.12.2020 for årskontingentet. Det nye årskontingent kr. 417,00 for 2021 er oprettet 
som ”engangsbetaling”, hvorfor der fremadrettet ikke sker automatiske træk for 
kontingenter. Træningsgebyrerne på de enkelte hold bliver også oprettet som 
”engangsbetalinger”. Medlemmerne skal derfor hvert år tilmelde sig ”årskontingent” samt 
det hold, de vil gå på. Dette beskrives nærmere i Nytårshilsenen til medlemmerne (se 
under pkt. 3). 

 


