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1. Opstart af træning  
DCH landsforeningen har sendt et nyhedsbrev ud, hvori de beskriver retningslinjer for langsom 
genåbning af udendørs hundetræning. Bestyrelsen ønsker, at vi følger disse retningslinjer, og 
derfor er forholdsregler og genåbningsplan blevet drøftet. Bestyrelsen har besluttet følgende 
præciseringer og aktioner ift. DCH landsforeningens forholdsregler; 

• Klubhuset er fortsat lukket. Jørn opsætter et skilt ved klubhuset og vil løbende holde øje 
med, at det bliver overholdt. Alternativt kan vi administrativt lukke af for, at medlemmer 
kan låse klubhuset op. Det præciseres, at toiletterne heller ikke er tilladt at anvende. 

• Som udgangspunkt kan alle hold (bortset fra agility) starte op. Det er vigtigt for bestyrel-
sen, at instruktørerne selv aktivt tilvælger at starte træningen op igen. Der er intet pres fra 
bestyrelsens side. Personer, der tilhører sårbare grupper må ikke deltage i træning hver-
ken som hundefører eller instruktør. Det er imidlertid op til den enkelte at vurdere, om 
man tilhører en sårbar gruppe. 

• Alle træningsremedier skal medbringes hjemmefra. Det gælder også stole, hvis man øn-
sker at sidde ned. Det er ikke tilladt, at anvende klubbens rallyskilte, agilityredskaber, af-
mærkningspinde til sporarbejde mm. 

• Alle skal medbringe håndsprit til eget forbrug. Klubben vil undersøge, om det kan lade sig 
gøre at skaffe håndsprit, som kan stilles op relevante steder på klubbens arealer.  

• Jørn tager ud i klubben og spærrer borde-/bænkesæt og træningsskure af.  
 
Bestyrelsen har besluttet følgende plan for at sikre en koordineret åbning af klubben: 

• Jørn tager telefonisk kontakt til i Anne Rise, som er formand for ITUV, idet bestyrelsen øn-
sker, at ITUV varetager koordinering med instruktørerne og koordination af yderligere in-
formation til medlemmerne vedr. holdopstart. Den del af dette referat, der vedrører gen-
åbning af klubben sendes til ITUV, så de er orienteret om bestyrelsens drøftelser. Det poin-
teres, at vi ønsker, at genåbningen følgerne de forholdsregler, der er udstukket i DCH 
landsforeningens nyhedsmail. 

• Bestyrelsen udsender hurtigst muligt herefter en mail til medlemmerne, som informerer 
om, at vi arbejder på en genåbningsplan. Mailen vedhæftes nyhedsbrevet fra DCH Lands-
forening. 

• Bestyrelsen ønsker et tætsamarbejde med ITUV omkring genåbningen af klubben og ud-
sendelse af informationer til medlemmerne, således at medlemmerne orienteres om alle 
besluttede forholdsregler. 

 
2. 500.000 fra kommunen  

Jørn er blevet ringet op af borgmesteren, at vi har fået bevilget 500.000 til en hal. Den liste over 
kommunens investeringer, der er sendt ud, ser dog mærkelig ud, idet de 500.000 kr. ikke indgår 
i summen.  
Jørn ringer til kommunen og spørger om, hvad der er af krav til brug af pengene; 

• Skal pengene bruges i 2020? 

• Kan pengene både bruges af HAH og DCH Kolding? 

• Er der mulighed for frit at vælge mellem de to muligt løsninger (flytte nuværende hal/op-
sætte telthal)  

Vi følger op på dette ved det kommende bestyrelsesmøde. 
Efterfølgende skal nogle fra bestyrelsen have et møde med Anne og Jørgen Junker fra HAH.  
Eva nævner, at initiativfonden evt. kan søges for penge. 

 
 

3. Eventuelt 
Susanne spørger, hvornår fårene forsvinder. Jørn lover at følge op. Fårene må kun være på are-
alerne en bestemt periode. 
Der er et medlem, der har betalt lands- og kredskontingent både i Kolding og i Ødis. Ødis har 
betalt til lands- og kredskontingent. Vi skylder derfor medlemmet nogle penge. Jørn sørger for, 
at hun får pengene retur.  
Jørn informerer om, at der stadig er problemer ift. betaling af strøm. Det skal betales af kom-
munen, men det er stadig klubben, der betaler. Kommunen tilbagebetaler pengene på onsdag. 


