
 

 DcH Ørsted 
Træningsplads: Ørsted Kærvej 12 K • 8950 Ørsted 
www.dch-oersted.dk • bestyrelse@dch-oersted.dk 

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

Referat bestyrelsesmøde torsdag den 13-08-2020 

 

 
1. Valg af ordstyrer; Bodil 

 
2. Valg af referent; Kirsten 

 
3. Indkøb resultathæfter og konkurrenceprogram 

Der er indkøbt nye DcH konkurrenceprogrammer (gældende pr. 01.01.19) + resultathæfter. 
Medlemmerne skal betale den pris, der står i prislisten for dem. De skal ligge i klubhuset, så 
vi har lager samlet ét sted. 

 
4. Arbejdsdag 

Bodil laver et opslag. Dato ikke fastlagt. Vi kan ikke være så mange pga. Corona. Vi skal 
have lavet et par klægfælder. Det eneste, der ellers trænger er rengøring inde og ude. 
Buskrydder til kanterne. Gummibelægning på lydighedsspring. Charlotte undersøger priser. 
Kirsten undersøger pris på et nyt lydighedsspring af metal. 

 
5. Arrangementer efterår  

Stenalt Marked er aflyst.  
 
31/10 generalforsamling 

 indkomne forslag skal sendes til bestyrelsen senest den 10/10.  

 indkaldelse til generalforsamlingen skal opslås senest den 17/10.  

 Kirsten laver dagsorden og sender til Bodil. 

 Bodil laver opslag på FaceBook, hjemmeside og opslagstavle. 
 

7/11 klubkonkurrence 

 Vi bruger interne dommere til lydighed (én af instruktørerne) 

 Agility evt. en ekstern agilityudøver (ikke dommer) 

 Vi kan, som tingene er nu, ikke tilbyde almindelig forplejning til arrangementerne.  
Vi kan måske tilbyde sandwich, som skal forudbestilles og -betales og indpakkes i 
cellofan. Bodil spørger på priser hos Vores Butik i Ørsted. 

 
28/11 juleafslutning 

 Vi aftaler nærmere til næste bestyrelsesmøde 
 
Vi tilpasser arrangementerne efter myndighedernes retningslinjer på det tidspunkt, vi 
afholder arrangementet.  
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6. Træning efterår 
Skal vi have temahold (spor, tricks o.l.) eller fortsætte med alm. træning? Eller en 
kombination? Det blev drøftet. Kirsten tager spørgsmålet op på instruktørmødet den 5/9. 
 
Spotkurser 

 Rally (4-5 gange) i oktober måned – v/Lena  

 Hoopers (4-5 gange) – v/Kirsten 

 Nosework fra før Corona, skal gøres færdigt – v/Søs (måske mandag aftener i 
oktober) 

 
Temahold 

 Aftales nærmere på instruktørmødet den 5/9 
 

Bodil meddelte, at Lasse desværre stopper som træner med det samme. Stor TAK til ham 
for den tid, han har været hos os. Ny træner til C-holdet ikke afklaret. 

 
7. Klubkonkurrence 

Se under punkt 5. 
 

8. Undersøgelse – resultat 
Sendt til 35, 16 har svaret 
 
Generel god tilfredshed, men  

 For meget selvtræning 

 For lidt struktur i træningen 

 For meget snak 

 Noget bliver uddybet for meget, fordi der er nogle, der ikke forstår forklaringen 
 

Bodil sender link til undersøgelsen til instruktørerne, så de kan gennemgå resultatet på mø-
det den 5/9 

 
9. Uddannelse instruktør 

Instruktørerne har ikke deltaget i så mange kurser i 2020 pga. Corona. 
Hvis Viborg kurset i november bliver til noget, er der mulighed for deltagelse. 
Instruktørerne kan evt. sende ønske om uddannelse/kursus til bestyrelsen for at tjekke, om 
det er relevant at tage på det (Skal ikke nødvendigvis være udbudt af DcH). 
Vedr. selvbetaling af kurser så kører vi videre med nuværende saldo et år mere (pga. 
Corona).  
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10. Nyt fra kassereren 
Grundet udfordringer med at modtage fakturaer på bestyrelse@dch-oersted.dk de sidste 
4-5 måneder, bliver fakturaer fremadrettet sendt til Kirstens private mailadresse.  
Der er udfordring med beregning af skaleret årskontingent i klub-modul. Vi er nødt til at 
ændre det i 2021. Måske nyt beløb hvert kvartal.  
Beløb ”Årskontingent 2021” skal kun dække kontingent til Landsforeningen, Kredsen og 
DGI. Træningsgebyret skal på det enkelte hold. 
Kundeskema fra Sparekassen Kronjylland blev godkendt og underskrevet. 

 
11. Ansøgninger 

Vi har modtaget kr. 5.000 fra Sparekassen Kronjyllands Gavefond til køb af udstyr. Vi har 
ikke købt noget endnu. Jens Jørgen, Bodil, Susie spørger rundt, hvad der vil være bedst for 
os. Vi måler væggen i klubhuset på lørdag. 

 
12. Nyt fra instruktører 

Der holdes instruktørmøde den 5/9 efter træning 
 

13. Eventuelt 
Der blev drøftet, om et opslag angående trænere: ”hvem går rundt med en træner i 
maven” ville være en idé. Ikke endelig afklaret. 
 
Flytning af medlemmer fra et hold til et andet i klub-modul. Det kan HF selv gøre (iflg. 
Bodil). De skal først afmeldes det gamle hold for, at kunne blive tilmeldt det nye hold. 
Hvis vi ændrer opkrævningsmetoden til næste år, er det admin, der skal flytte dem for, at 
de ikke bliver opkrævet ekstra. 
  
Opdateringer på hjemmesiden. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at komme med 
forslag til, hvad vi kan gøre, for at vores hjemmeside bliver mere levende. Måske et 
faneblad med ”artikler” så instruktørerne kan lægge træningsrelaterede artikler op (som 
de gør i Facebook grupperne)? 
 
Billeder på hjemmesiden skal sendes i et specielt format. Bodil sender formatet til Jens 
Jørgen, så han kan tage nogle billeder af forskellige træningssituationer. 
 
Næste bestyrelsesmøde i oktober med afklaring af generalforsamling, klubkonkurrence og 
juleafslutning. 
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