
Referat af bestyrelsesmøde 
20/4-2022 

 
 

Deltagere: Stine Kam, Jørgen Vestbach, Dorthe Jensen, Sanne Loft, Hans Meldgaard 
 
1. Status af mødet fra sidste gang:  
 

Der er lavet aftale med Sanne Lofts piger som gør rent i klubben en gang pr. måned for 
at holde skidtet lidt nede. 
Køb og opsætning af opvaskemaskine afventer stadig, men er lige på trapperne. Heinrich 
skal lige finde ud af om der skal laves el. 
 
Problemerne med muldvarpeskud skal der findes en løsning på. Der tages kontakt til 
Lars Gravco for evt. løsning. 
 
Der er kommet dækkener til de store rallyredskaber. 
Der skal søges byggetilladelse til udvidelse/ombygning af rally skur. Jørgen Vestbach 
tager kontakt med kommunen. 
Der snakkes om at udvide med en ekstra rally/agility bane – Heinrich skal lige ind over på 
dette projekt. Stine snakker med Lars Gravco om et prisoverslag for at få flyttet jord til 
bane. 
 

2. Igangværende og gennemførte arrangementer/opgaver:  
 
Rengøringsdag gennemført med deltagelse af 12 fra klubben. Det trængte klubhuset 
også til. 
Robin Bergs rallyarrangement blev gennemført med succes. 
 

3. Træner- og holdstatus:  
 
Der er næsten ingen hundeførere på ventelisten. 
Der er kommet ny agility træner, Annmari Lindhardt. 
Da Anne Dalsager er sygemeldt, er der lavet følgende plan de næste 4 uger: 

• Dorthe Jensen har overtaget tirsdagsholdet - D-lydighed 
• Knud Lykke Rasmussen har overtaget onsdagsholdet - hvalpefortsætter 

 
4. Indkommende forslag:  
 

Der skal gennemføres tjek af vaccination og forsikring - Jørgen laver lister til afkrydsning 
som træner skal udfylde. Forventes gennemført efter sommerferien. 
I tilmeldingsbrevet til deltagerne på nye hvalpehold, (gen)indsættes krav om at der på 
første træningsdag, skal fremvises vaccinations- og forsikringsdokumentation.  
 
 

  



5. Nye arrangementer:  
 

• Eftersøgningsholdet i Kreds 3, vil lørdag d.23/4 komme og vise hvad de laver til 
eftersøgning, alle er velkommende til at komme og kigge. Der vil være plads til at 
lørdagshold kan træne på agilitybanen på dagen.  

• Magtor foredrag 27/4 
• P-pladsen bliver lånt af Boxerhundeklubben 11-12/6 til hundeudstilling. Lørdags 

rallyholds P-pladser afmærkes så de ikke tages. 
 

6. Andet: 
 
Visioner og værdier for DcH Skanderborg skal opdateres. 

 
7. Økonomi:  
 

Alt ser forsat fornuftigt ud i forhold til økonomien. 
 

8. Eventuel:  
 
Der er ingen indvendinger til eventuelt.  
 

  



Medlemmer af TU:  
Formand: Anne Dalsager  
Medlem: Dorthe Jensen  
Medlem: Charlotte Hjorth  
Medlem: Jette Jensen  
 
Medlemmer af KU:  
Formand: Anker Nyborg Nielsen  
Medlem: Nina Londono  
Medlem: Jette Jensen  
Nyt medlem søges.  
 
Bestyrelses suppleanter:  
Birthe Pedersen Anne Dalsager  
 


