
Referat af bestyrelsesmøde 

Deltog D.4/1-2022, Gitte Kipper, Jørgen Vestbach, Heinrich Mathiasen, Sanne Loft & Stine Kam 

Deltog ikke, Dorthe Jensen 

 

1) Status af mødet fra sidste gang: 

Vi afventer stadige nye springbrætter. 

Alle låsene er blevet udskiftet i klubhuset. 

 

 

2) Igangværende og gennemførte arrangementer/opgaver: 

Der er ingen igangværende, eller fornylige gennemførte arrangementer. 

 

 

3) Træner- og holdstatus: 

Der er ingen indvendinger i forhold til træner/hold status, der har lige været juleferie, og alle 

holdene skal først til at starte op igen. 

 

 

4) Indkommende forslag: 

Der er en enkelt lampe på agilitybanen som ikke blev udskiftet, da det ikke sås nødvendigt, dog 

efter et flertals mening, vil den nu også blive udskiftet. 

 

 

5) Nye arrangementer: 

Der afholdes generalforsamling d.27/1 kl.19.30, der skulle allerede gerne være sendt en indkaldelse 

ud til alle medlemmer. 

 

6) Økonomi: 

Vi er kommet ind i det nye år med en økonomi der ser rigtig fin ud, trods købet af de nye lysmaster 

og låse. 

7) Andet? 

Alle medlemmer bedes bære mundbind, når de færdes i klubhuset, det er først tillad at tage 

mundbindet af, når man har sat sig ned. 



Næste bestyrelsesmøde er ikke planlagt endnu. 

Sanne Loft har fået lavet en OK sponsoraftale, så hvis man har et OK kort, kan man hver gang man 

tanker, gå ind og støtte/donere til DCH Skanderborg. 

 

8) Evt. 

Vi skal i 2022 have købet et dækken til de store redskaber, som agilityholdet bruger, således at det 

kan stå udendørs hele året rundt, da der lige nu er så mange redskaber inde i skuret som både agility 

og rally benytter, at det gør det meget besværligt at få tingene ud, når de forskellige hold skal 

benytte dem. 

Bestyrelsen skal i 2022 have drøftet ombygning af skuret, eller eventuelt køb af nyt skur ved agility 

banen, således at det kan blive større og mere funktionel for holdene. 

 

 

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: Stine Kam 

Medlem: Jette Jensen 

 


