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DAGSORDEN: 

Punkt Fra sidste møde Ejer Referat / Tovholder på opgaven 

1) Spisning og løs snak   God mad 

2) Post   Formanden HOVEDBESTYRELSEN 

Medlemstal for akkumuleret september, det 

viser desværre at alle kredse undtagen 1 og 6 

har tilbagegang i medlemmer, og at vi nu kun 

har 27 medlemmer flere end sidste år, der er 

et meget stort fald i tilgangen i september i 

forhold til sidste år, vi kan også se at der er 

en del foreninger som ikke har modtaget 

medlemmer i mange måneder. 

Medlemmer september 2019 

STRATEGI WEEKEND 

Det første weekendkursus er afholdt med 

stor succes i kreds 3. 

Strategien blev gennemarbejdet og det var 

gode input til hvordan vi får den til at leve og 

udvikle lokalforeningen, flere gjorde 

opmærksom på, at vi er nødt til at gøre noget 

for at udvikle foreningen hvis vi stadig vil 

have nye frivillige. 
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DcH ADMIN (Klubmodul) 

Der var rigtig god stemning og der blev 

arbejdet flittig med det nye IT-system. Det 

er vigtigt at alle foreninger deltager på disse 

kurser. Dette er muligheden for at få stor 

hjælp til opstarten. Der bliver sendt opstarts 

mails ud til foreningerne inden de kommer på 

kurserne og det er meningen at man skal gå 

ind i systemet inden kurserne. Klubmodul vil 

stå for denne opstart sammen med den 

enkelte forening på alle møderne. 

Frilustsrådet: ansøgningsfristen er udskudt 

til den 15/11-2019. 

- Kigge på de progressioner som 

Friluftsrådet har sat op for at søge 

midler hos dem.  

3) Nye hundefører Formanden står for kontakt 

til nye hundefører. 

Rikke/ 

Bettina 

Der bliver nu oprettet en venteliste for nye 

hundefører. 

Så skulle man som instruktør blive kontaktet, 

kan man ikke love en plads før ventelisten er 

tjekket.  

4) Fordeling af pokaler  Fælles Er delt ud.  

5) Klubhus – status Se bilag 1.  Grethe, Rikke, 

Brian, 

Michael, 

Nanna og 

Bettina 

Vi pakker klubhus – inventar efter 

klubmesterskabet den 10/11-2019. Alle bedes 

tage flyttekasser og trailere med, så vi kan 

komme på genbrugen også.  
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Klubhuset falder stille og roligt fra hinanden. 

Den midlertidige løsning holder ikke, det 

blæser af og tager andet materiel med.  

Rikke medbringer trailer til de ting der skal 

opbevares – de køres til Michael. Vi finder en 

dato senere.  

Kommunen er meget stille…. Vi venter stadig 

på et midlertidigt sted vi kan være. 

En snak om hvor stort behov vi har for 

arealerne – jorden vi lejer… kan vi nøjes med 

boldbanen ned bagved? Her er bekymringen at 

det nu også bruges til kørsel med hestevogn.  

Skellingsted blev igen diskuteret – her støder 

vi ind i problemerne med anlæggelse af 

agilitybanen.  

SKAL vi søge initiativfonden – Vi beslutter at 

vi vil søge pengene. Rikke får udfyldt 

ansøgningen og får indsamlet underskrifter 

fra bestyrelsen den 10/11-19.  

Bettina sender regnskab fra 2018 til Rikke.  

Grethe står til rådighed mht. budget. 

Beboelsesvogn i Asnæs – Bjarne (formandens 

mand) og evt. Henning Damgaard (Rikke laver 

en aftale) kører op og kigger på den en 

formiddag. Rikke ringer/skriver til ejer.  
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6) Juleafslutning  Dato 24/11-19 kl. 10:30 

Hygge i forbindelse med 

almindelig træning.  

Brians hold pynter op og 

varmer æbleskiver og gløgg 

og står for indkøb 

Brian Vi beder om at få lov til at låne det lille the 

køkken i aulaen på skolen.  

Hele holdet kommer! 

Uddeling af pokaler og afgørelse af 

klubmesterskaberne.  

Formanden deler pokalerne ud. (Kirsten 

sørger for at få dem indleveret til gravering i 

den forbindelse sender Rikke oversigt med 

hvem der modtager) 

7) Generalforsamling – dato 

-valg mm.  
FORSLAG – AT vi afholder 

generalforsamling søndag den 

26/1 i forbindelse med 

træning.  

Alle 
Det besluttes at der afholdes 

Generalforsamling den 26/1-2020 – kl. 10:30 - 

? Rikke laver udkast til dagsorden.  

Bestyrelsen – Hvem er på valg: 

Formanden – Ikke på valg 

Kasserer – På valg – Bettina K. Modtager 

genvalg.  

Bestyrelsesmedlem 1 – Stine Beier 

Bestyrelsesmedlem 2 – Nanna Halby – på 

valg – modtager genvalg.  

Bestyrelsesmedlem 3 – Grethe 

Timmermann – på valg -  
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2 Suppleanter - begge på valg – Michele 

Langkjær og Ania Holm om de modtager 

genvalg – Rikke spørger.  

  

8) Nytårskur / Indskrivning Forslag søndag den 5/1 eller 

12/1 i forbindelse med 

opstart af træning og evt. 

nyt hvalpehold. 

Alle Indskrivning og nytårskur den 5/1-2019 kl. 

10:30 

Vi afventer at formand og kasserer har været 

på kursus den 2. og 3. november.  

Sandie og Grethe sørger for mad og Michael 

sørger for fællestræning.  

9) Hvalpekursus – forår – 

med start januar 

 
Rikke 

Er der stemning for opstart et hvalpekursus. 

Michael Bay ønsker at oprette et hold.  

Christian Hærslev ønsker at fortsætte som 

instruktør.  

Vi tilbyder 2 hvalpehold – der er plads til 20 

hundefører i alt.  

Christian har kapacitet til at have 10 

hundefører. Lørdage kl. 10 mellem og store 

hunde.  

Michael har kapacitet til at have 10 

hundefører. Søndage kl. 8:30 plads til alle 

hunde.  

 

Rikke sender skriv til Christian og Michael.  

Indskrivning den 5/1-2020 kl. 9:30. 
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10) Klubmesterskab Dato 10/11-2019 –  

Rikke har sendt mail til Tine 

og forespurgt om medlemmer 

i konkurrenceudvalget og 

afholdelse af 

klubmesterskab.  

Konkurrenceudvalget står for 

planlægningen og må 

henvende sig til bestyrelsen 

ved brug for hjælp.  

Lydighed – Tine 

AG – Miriam 

Rally -   

Bestyrelsen bager kage. 

Tine og 

Miriam 

De nuværende Rally-instruktører ønsker at 

det er de nye skilte der bruges til 

klubmesterskabet.  

Rikke sender mail til Tine og Miriam.  

 

 

Der ryddes op i fryseren og dette serveres / 

sælges denne dag.  

 

Hvem fra bestyrelsen/instruktørerne bager 

en kage –  

- Sandie 

- Grethe 

 

11) Aktiviteter Foredrag: 

- Nose Work (Rikke 

kontakter Mille Friis 

Hansen) 

- Besøgshunde (Grethe 

kontakter Eva) 

- Første hjælp til hunde 

(Michael Nielsen – 

Danish K9 solutions) 

- Skolehund / læsehund 

(læsehundeforeningen) 

 

 
Nose Work – Mille Friis Hansen: 

Foredrag koster 2500 kr incl moms. Ingen 

begrænsning på antal deltager. Kræver en 

hvid væg. Med deltagerbetaling.  

 

Aktiviteter sættes i bero til vi har et overblik 

over hvor klubben skal være – altså hvor skal 

vi være.  
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12) Instruktøruddannelsen 

– ny tænkning 

Rikke har haft kontakt til 

Jesper Bønnelykke i 

forbindelse med en tanke om 

at DcH´s 

instruktøruddannelse godt 

kunne trænge til en 

opdatering.  

Fra samtale med Jesper:  

- Pege på det gode og 

det der virker ved 

uddannelsen som den 

er nu. 

- Umiddelbart ikke 

fortaler for at køre 

det som online, da det 

at være sammen med 

andre også giver 

noget.  

- Oplever DcH lidt 

”gammeldags” / 

firkantet og det er 

meget svært at lave 

om på noget.  

Rikke 
Måske noget forberedelse kan gøres online, så 

det ikke er hele dage man skal være på 

kursus.  

Der skal måske noget selvstudie ind i 

uddannelsen.  

 

Datoer skal meldes meget tidligere ud.  

 

Vi laver et forslag til 

landsgeneralforsamlingen til en nytænkning og 

modernisering af den nuværende 

instruktøruddannelse – med mulighed for 

merit. Formålet er at få flere instruktører. 

 

13)  Instruktøremner   
Formanden ønsker at starte 

instruktøruddannelse.  

 

14) Medlemskab for 

instruktører der står 

stand by? 

En forespørgsel fra Jesper – 

vil vi fortsætte med at 

Rikke 
Bestyrelsen beslutter at vi fortsætter med 

at sponsorer Jesper Bønnelykke.  
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betale for hans hvilende 

medlemskab? 

15) DCH-hundefører 

weekend. 
Jesper vil gerne være 

primusmotor på en 

Hundefører weekend, det 

kræver at vi bakker op og 

hjælper og vil denne 

hundeførerweekend.  

Rikke 
Hundeførerweekend vi bakker op om det  - 

men det skal skydes til 2021! 

 

Rikke Kontakter Jesper.  

16) Godkendelse af 

referat 
  

Referatet er godkendt.  

17) Evt.    
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Bilag 1: 

PUNKT REFERAT 

Overordnet 
plan 

Der er enighed om, at det bedste er at beholde de nuværende træningsarealer og etablere et nyt klubhus, hvor 
det eksisterende er placeret. 

Alternativt vil vi gerne købe en af de eksisterende pavilloner ved skolen. 

Finansiering,  

 

Budget  projekt nyt klubhus 

Nedtagning eksisterende hus 

 

60.000 

Etablering af fundament, 
kloakering etc. 

 

40.000 

Køb af pavillon 

 

250.000 

Ombygning/ Indretning af 
pavillon 

 

40.000 

Etablering af udendørsareal 

 

10.000 

Transport af pavillon 

 

50.000 

Samlet pris 

 

450.000 

Uforudsete udgifter 10 % 

 

45.000 

Forventet udgift 

 

495.000 

 

Vi søger landsforeningen om med-finansiering. 

Rikke undersøger mulighederne: 

Ansøgningen skal indsendes via mig som lokalforeningens formand, og skal underskrives af hele bestyelsen.  
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Det er som hovedregel et lån der ydes.  

Støtten vil først blive vurderet ved forelæggelse af vores reviderede og godkendte regnskab fra foregående år 
altså 2018. 

Ansøgningen skal indeholde begrundelse for ansøgning, projektbeskrivelse, evt. anlægsbudgetter, samt 
information om evt. egen start/driftskapital.  

Eksempel på afdragsprofil på lån bevilget fra 2019 

Afdragsprofil 2019 

Lånebeløb kr. 
Afdragsperiode - 

år 

0 – 50.000 5 

50.001 - 100.000 6 

100.001 - 150.000 7 

150.001 - 200.000 8 

200.001 - 250.000 9 

250.001 - 300.000 10 

Der står ikke noget om hvad der sker hvis en klub ikke kan betale lånet tilbage, her tænker jeg hvis klubben slet 
og ret er nødt til at lukke? 
  
Selvom bestyrelsen har underskrevet lånedokumentet hæfter bestyrelsesmedlemmerne ikke privat for en evt. 
restgæld hvis lokalforeningen skulle stoppe med at eksistere. 
  
IF’s bestyrelse vurderer naturligvis lokalforeningens økonomiske forhold og fornuften i budgettet for byggeriet 
inden vi beslutte om vi kan/vil yde et lån til nybyggeriet. Derfor er det vigtigt at der fremsendes den angivne 
dokumentation. 
  
I tilfælde af restance på ydelser træder Landsforeningens bestemmelser i kraft. (Se DcH Håndbogen). 
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I tilfælde af at lokalforeningen lukker, kræves der ifølge Landsforeningens vedtægter og lokalforeningens 
vedtægter jo f.eks. 2 generalforsamlinger hvor kredsformanden er involveret, og samtidig står der jo også i jeres 
egne vedtægter helt korrekt hvem formuen tilfalder. (Se vedhæftede fil). 
  
Skulle der opstå et tab, ja så må Initiativfonden, og dermed de resterende lokalforeninger i DcH, bære dette.  
 
Samtidig undersøges om vi må søge finansiering fra sponsorer samtidigt.   
Initiativ fonden anbefaler at man søger sponsorater og får resten finansieret gennem dem.  

Tidsplan Kommunens afdeling Kultur og Fritid arbejder på at finde en midlertidig placering til os, da klubhuset er i en 
forfatning der nødvendiggør at vi flytter ud. 

Vi starter med udflytning nu, når kommunen finder et sted. Michael kan opmagasinere møbler etc. 

Derefter nedtages nuværende klubhus – GT bestiller når vi er klar. 

Bilag 2 

DcH Jyderup – Årshjul 

Måned /dato Bestyrelsen Instruktørgruppen Konkurrenceudvalget 

Januar   

 Indskrivning i uge 1 eller 2  

Første 
træningsdag 

 Fællestræning v. indskrivning  

 Årsregnskab   

Sidste frist 1. 
februar 

Indberette medlemmer til 
Landsforeningen og 
kredsen 

  

Sidste søndag.  Generalforsamling    
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Februar    

 Bankospil 
(aktivitetsudvalg) 

  

 Generalforsamling i 
kredsen samt landsmøde 

  

Marts    

 Bestyrelsesmøde    

 Annoncere træningstider   

April    

 Indskrivning i den første uge  

    

Maj    

 Planlægning og indbydelse 
sommerafslutning 

Trænermøde med fastlæggelse af 3. 
periode 

 

Juni    

20.juni 19 Bestyrelsesmøde Aflevere træningstider senest d. 19. 
juni 

 

Sidst på md. Sommerafslutning  

Juli    

 Annoncere træning   

August    

 Indskrivning i uge 32/33  
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   Ønsker om konkurrencer i det 
kommende år 

September    

 Bestyrelsesmøde 9. 
september 

 

Instruktørmøde 3. september  
1. fastlæggelse af weeekendtræning 

Planlægning klubmesterskab 

 Annoncere 
weekendtræningstider 

  

 Indsamling af pokaler   

Oktober    

    

 Fællesmøde 5. november 
1. Planlægning og 

indbydelse til 
juleafslutning 

Fællesmøde 5. november 
1. fastlæggelse af 1. periode,  
2. møder samt indskrivninger for det 

kommende år 

 

 Pokaler, indgravering af 
vandrepokaler samt 
klubmestrene 

 Planlægning og gennemførsel af 
klubmesterskaber i den anden 
weekend 

    

December    

 Planlægning og indkalde 
generalforsamling inden jul 

  

 Indrykke annoncering   

 


