
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D 22/6-2020 
 

Onlinemøde via Teams. 

 

Tilstede er: Jørn, Nina, Eva, Ruby, Anette og Susanne 

 

Dagsorden udsendt på forhånd.  

 

1. Godkendelse af referater 
Referat fra sidst møde godkendt. 
Referater ligger på fælles OneDrive under bestyrelsesmøder.  
Eva kigger de gamle referater igennem til offentliggørelse. 
Fremadrettet skal referater godkendes hurtigst muligt og der skal umiddel-
bart efter laves en offentlig version.  
 

2. Halstatus 
Arbejdet i halgruppen blev vendt. Ansøgningen til initiativfonden er udarbej-
det og mangler underskrifter fra bestyrelsen. Jørn samler underskrifter til fon-
den så det kan sendes onsdag.  
 

3. Hjemmeside 
Hjemmesiden er flyttet. Adressen er: www.dch-kolding.dk 
 

4. Arealer, herunder skovrejsning 
Landmanden fik lavet et første slet inden kommunen pløjer arealerne til skov-
rejsning. Arealerne pløjes omkring d. 1. juli.  
Der er fundet bjørnekloer på arealerne. Trænerne bedes markere disse og 
Jørn sørger for at kommunen kommer og fjerner dem.  
Der kommer bygningssyn på klubhuset – blandt andet for at få stoppet muse-
angreb. Kommunen forsøger at finde en brugt projekter til klubhuset.  
 

5. Ugekursus 
Status – der er pt. 21 tilmeldte og der arbejdes på at få folk ind på dagskur-
ser. Alt er klart til kurset. 
Der bliver et ung-hundekursus om onsdagen hvor der pt er 4 tilmeldte.  
 

6. AG stævne d. 8-9. august.  
Vi holder fast i AG stævnet i august og skal have fundet ud af hvordan vi gør. 
Der er ingen retningslinjer fra hovedbestyrelsen om AG stævner.  
Forslag er at holde et todages-stævne som vi plejer, men med et begrænset 
antal (f.eks. 130). Åbne løb tæller ingenting i år da DM er aflyst. Derfor fore-
slås 2 klasseløb i stedet for. Jørn – med hjælp fra Ruby – er ansvarlig.  
 

7. Hjælp til pasning af arealer og klubhus. 
Der er mangel på hjælp til pasning af arealer og i klubhus.  
Det foreslås at lave en liste af opgaver som vi kan få folk til at byde ind på at 
lave. Første opgave er renovering af blikskur på agilitybanen. Jørn laver op-
slag på Facebook om der er nogen der har lyst til at gøre dette. Dette forsøg 
evalueres på næste bestyrelsesmøde.  
 

8. Hundekonsulent uddannelse 

http://www.dch-kolding.dk/


Bestyrelsen har modtaget to ansøgninger om hundekonsulent-uddannelsen. 
Bestyrelsen har godkendt ansøgningerne og sender dem videre til kredsen.  
 

9. Eventuelt 
Jørn har fået fat i sæbebeholdere til toiletter og nødhjælps-kasser til skure 
rundt på arealerne. 
Eva fortæller at der pt kommer mange hvalpe og dermed snart flere ung-
hunde. Der arbejdes hårdt på at etablere hold til som kan dække behovet for 
kurser.  
Mobilepay nummer til hal-indsamling er pt. inaktiv. De indsamlede penge er 
overført til HAH.   

 

 

Næste møde er onsdag d. 29. juli kl. 19-21 via Teams. Nina indkalder.  

 


