
Referat af bestyrelsesmøde 

Deltog D.9/11-2020, Jørgen Vestbach, Heinrich Mathiasen, Dorthe Jensen, Stine Kam & Sanne Loft (pr. Telefon)  
Deltog ikke, Gitte Kipper  

 
 

1) Status af mødet fra sidste gang: 
Vi afventer pt. godkendelse fra kommunen til at få sat ny belysning op på alle banerne, det ser ud til at der 
først kommer en godkendelse i 2021. Vi har fået to tilbud om tilskud til ny belysning, som stadig drøftes 
intern. Vi påtænker at sætte den knækket mast op så godt man nu kan, så der er lidt lys på det areal her i 
vinterperioden.  
 
Der er to medlemmer, som er blevet medlem af KU i forhold til at kunne bevare vores klubmesterskab i 
lydighed, dog mangler vi stadig nogle hjælpende hænder i KU. 
 
 
2) Igangværende og gennemførte arrangementer/opgaver: 
Klubmesterskabet som skulle være holdt d.7/11, og årets spor som skulle være holdt d.1/11, blev desværre 
aflyst grundet de nye restriktioner i forbindelse med corona.  
 
Den halvårlige rengøringsdag er stadig sat på standby grundet corona. 
 
Foredraget med Christian Hembo, som skulle være afholdt d.30/9, blev desværre aflyst grundet corona. 
 
Arrangementet for medlemmer i forhold til læring og bedre forståelse af klubmodul, blev desværre også 
aflyst grundet corona.        
 
I forbindelse med Canis instruktøruddannelsen, er DCH Skanderborg værtsklub for dette arrangement, som 
foregår fra 21/11 til og med august 2021. 
  
 
3) Træner- og holdstatus: 
Didde er nu blevet færdiguddannet som instruktør, stort tillykke til hende. 
 
Det er i øjeblikket gennemført 2 hvalpehold, samt har vi 1 hold færdigt her til december. Der starter nye 
hvalpehold op til januar 2021. 
 
Hoopers holdet er startet op.  
 
 
 
4) Indkommende forslag: 
Der er pt. Ingen indkommende forslag. 
 
 
5) Nye arrangementer: 
Generalforsamlingen skal afholdes, men hvad dato i januar, holder bestyrelsen et lille møde om i 
december, da vi ikke ved om der kommer nye udmeldinger i forhold til corona restriktioner, og må derfor 
afvente med udmelding af dato lidt endnu. 



Der er ikke sat andre nye arrangementer i gang. 
 
 
6) Økonomi: 
Alt ser forsat fornuftigt ud i forhold til økonomien. 
 
 
 
7) Andet?: 

Bestyrelsesmødet bliver næste gang afholdt tirsdag d.15/12-2020. 

 

    

 


