
 

DCH- Jyderup, Skamstrupvej 18 b, 4440 Jyderup 
Formand Rikke Broberg, Mail: brobergrikke@gmail.com 

BESTYRELSESMØDE 9-9-2019, KL. 18:30, I KLUBHUSET 

Mødeindkalder: Rikke Broberg   

Mødedeltagere: Bestyrelsen - Rikke, Grethe, Stine og Nanna. Instruktører – Sandie, Brian og Lisbeth. 

Suppleanter: Ania Holm og Michele Langkjær  

Referent:  Rikke Broberg 

Ordstyrer:  Grethe  

 

Afbud fra: Miriam, Tine, Kirsten, Bettina, Christian, Michael 

Det minuttal der står ud for hvert punkt, er hvad vi max må bruge på punktet! Men sparer vi tid på et punkt kan 

tiden benyttes på andre punkter. Det er ordstyreren der holder øje med tiden.  
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DAGSORDEN: 

Punkt 1 og 2 er bestyrelsespunkter. 

Punkt Tid Ejer Referat / Tovholder på opgaven 

1) Når vi ikke kan tilbyde plads 

på andet hold. 
10 min Bestyrelsen Omplacering af hundeførere – hvis vi ikke kan tilbyde hold 

refunderer vi så træningsgebyr. 

Bestyrelsen vedtager at vi i denne ekstraordinære situation 

tilbagebetaler halvdelen af træningsgebyr til de berørte 

medlemmer.  

    

2) Instuktørhenvendelse til 

kredsen 
10 min Grethe Ny uddannelse af instruktører – præsentation af en tanke om en ny 

måde at uddanne instruktører på.  

Henvendelse til kredsen med en alternativ uddannelse – Noget modul 

opbygget og noget e-learning.  

Instruktører er positivt indstillet.  

Grethe går videre med ideen – og tager kontakt til Jesper 

Bønnelykke.  

3) Post 15 min Rikke 

Broberg 

HOVEDBESTYRELSEN 

Medlemstal for akkumuleret juli 2019 viser en fremgang på 

medlemstallet i forhold til sidste år på 247 medlemmer, stigningen 

er vendt tilbage. 

Medlemmer akk. juli 2019 
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DcH ADMIN 

Arbejdsgruppen har møde her først i august og der er en artikel 

med i DcH Bladet om det nye 

IT-system i DcH. Vi forventer som skrevet før at få noget 

informationsmateriale klar her lige efter sommerferien. 

RALLY - der er kommet nye Rallyskilte, som tages i brug fra den 

1/8-19 på nær til SM. 

Håndbogen – der er ingen opdateringer.  

Beregnerprogram - vi skal sørge for at holde det opdateret, ellers 

kommer der fejl i resultaterne. Hvis man først opdager fejlen efter 

1-9-2019 mister man retten til at komme til DM. 

Konkurrencekalender – første udkast:  sendt på mail. 

Kredsrådsmøde den 11/9-19 – Der skal bl.a. tales om fastsættelse 

af konkurrencedatoer for 2020, Fastsættelse af vejledende, 

startgebyrer, valg af kredsens repræsentant til Ordensudvalget. 

Er der nogen der har lyst til at komme med? SU 9/9-19. Meddeler 

at vi ikke kan deltage fra dch Jyderup.  

Ventelister – Hvis jeg skal fortsætte med denne post blive alle nødt 

til at fortælle om der er plads på deres hold. Det bliver simpelthen 

for omstændigt at skulle skrive ud til instruktører, vente på svar 

for så at vende tilbage til nye hundeførere. 

C B Hold Brian – Ingen plads pt. Hunden skal minimum være 1 år. 
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Begynderhold – Sandie -Ingen plads pt. Hundeføreren skal have haft 

hund før og kende til træning, rimelig selvkørende. Hunden fra 7 – 8 

måneder.  

Træningshold – Lisbeth J. – Ingen plads pt. Erfarne hundeførere.  

Konkurrencehold – Kirsten – Ingen plads pt. Man skal kunne indgå på 

holdet – være indstillet på at det ER et KONKURRENCEHOLD. 

AG – Miriam -  

Rally – Rikke, Henning og Sandie – Altid plads til en til, efter en 

forespørgsel.  

Hvalpehold – Christian, Fyldt.  

C-Hold – Tine -  

Instruktørlisteopdatering kredsen – tjek.  

Faneplade DM 2019 – er bestilt. 

Invitation til kursusweekend – Sendes til bestyrelsen med 
det samme.  

4) A-konkurrence 12/10-2019 10 min Rikke (Tine 

B) 

Der er bestilt dommer til den 12/10-19.  

Tine har fået de fedeste arealer på Svanholm Gods til eftersøgning, 

spor, felt søg og død genstand. Der er en ½ times kørsel fra 

klubhuset, men så får vi osse de bedste områder.  

Lydigheden tages ved klubben.  

Umiddelbart er det for langt væk med mindre hele konkurrencen 

flyttes til Svanholm Gods.  
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Instruktørerne er positivt indstillet, men transporten er for lang, 

for både hundeførere og hjælpere.  

5) Lokaler – STATUS 

Og nye muligheder Nanna 😉  

15 min Grethe 

Timmermann 

Intet nyt fra kommunen. 

Ny mulighed – etablere egen pavillion.  

Kontakt til; 

Skoventreprenør – Grethe Timmermann – prisoverslag.  

Mobilhouse og NT Bolig – Nanna Halby – prisoverslag (en pavillion, 

med køkken og toilet og intet andet). 

6) Hvalpekursus 
15 min Rikke 

Broberg 

Hvalpekursus er startet den 14/8-2019 – Christian Hærslev er 

instruktør. 

Har fået flere henvendelser efter start. 

Fra Christian; 

Til din og jeres orientering: 
Mit hvalpehold fungerer tilfredsstillende og der er en posetiv interesse 
blandt deltagerne 
Vi har arbejdet med scosialisering af hundene 
Vi har arbejdet med motivation og belønning af hunden 
Vi har påbegyndt indlæring af: Indkald og "gå pæt" ved siden af 
hundefører 
Vi har så småt arbejdet med hundens lugtesans 
Vi har berørt 4-kløver belønningsmodellen i praksis 
Min indgnsvinkel skert via teori - men mest gennem praktiske øvelser 
Alle er forbavsende arbejdsglade  
 
Holdet har fået een ny hundefører efter intro-mødet 
Formanden har stoppet tilmelding.  

7) Vintertræningstider. 
10 min alle 

Offentliggørelse af vintertræningstider – Rikke på hjemmeside og 

FB.  

Lørdag: 

C-hold kl. 10:30 (Tine) 

Træningsholdet kl. 9:30 – 10:30 (Lisbeth) 
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Hvalpehold kl. 10 (Christian) 

Søndag: 

Rally kl. 10:00 – 11:00 (Sandie, Henning og Rikke) 

AG kl. 9:30 – 11:00 (Miriam) 

Konkurrencehold E, A, B og C kl. 10:30 – 13:30 (Kirsten) 

C og B hold kl. 8:30 – 9:30 (Brian) 

Begynderhold kl. 11:15 – 12:15 (Sandie) 

 

Hvalpeholdet kl.  

8) Pokaler 
10 min Alle 

1) Indsamling – Pokalerne skal være indleveret senest søndag 

den 20/10-2019 – opslag på FB og hjemmeside + instruktører 

siger det på holdene.  

Opslag lavet på mødet.  

2) Indlevering til gravering - Kirsten 

3) Afhentning fra gravering - Kirsten 

9) Klubmesterskab 
5 min Alle 

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 - ? 

Rally - ?   

Bestyrelsen bager kage. 

10) Juleafslutning 
15 min  

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 

11)  Aktiviteter 
15 min Stine Beier 

Har intet hørt fra nogen som helst.  

Foredrag: 

- Nose Work (Rikke kontakter Mille Friis Hansen) 

- Besøgshunde (Grethe kontakter Eva) 
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- Første hjælp til hunde (Michael Nielsen – Danish K9 
solutions) 

- Skolehund / læsehund (læsehundeforeningen) 

 

12) Punkter til 

Bestyrelses/instruktørmøde 

den 5/11-2019 

10 min Alle 
Formanden kan ikke den 5/11 igen arbejde der er i vejen. ☹ 

 

Bestyrelsesmødet flyttes til den 28/10-2018 kl. 18:00. 

Pizza – hentes af Lisbeth Juhl  

 

Afbud Stine Beier.  

 

Punkter til dagsorden: 

1) Fordeling af pokaler 

2) Klubhus 

3) Juleafslutning 

4) Hvalpehold – Forår ??  

5) Generalforsamling – dato – valg mm.  

6) Nytårskur / indskrivning. 

7) Post fra formanden 

8)  

13) Mobile Pay 
15 Rikke og 

Bettina 

Der blev snakket om hvad der bedst kan svare sig om det er Mobile 
Pay Myshop eller Mobile Pay box. Gebyret på Mobile pay myshop 
kan bedst betale sig.  

Der blev også snakket om vi overhovedet skulle fortsætte med 
mobile pay og her blev vi enige om at det skal vi.  

14) Evt. 
 Alle 

Vogn/kører foreningen – har hold onsdag aften på den bagerste 
boldbane. Derfor giver det ikke rigtig mening at flytte AG banen 
derned.  

Grete undersøger Åmosen og den gamle campingplads i Jyderup og 
om det stå er muligt at klubben flytter til Jyderup.  
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15) Godkendelse af referat  
10 

min.  

alle 
Godkendt fra alle.  

Bilag 1: 

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    

Februar    

 Bankospil 
(aktivitetsudvalg) 

  

 Generalforsamling i 
kredsen samt landsmøde 

  

Marts    

 Bestyrelsesmøde    
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 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  

   Ønsker om konkurrencer i det 
kommende år 

September    

 Bestyrelsesmøde 9. 
september 

 

Instruktørmøde 3. september  
1. fastlæggelse af weeekendtræning 

Planlægning klubmesterskab 

 Annoncere 
weekendtræningstider 
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 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   

 

 

 


