
BESTYRELSESMØDE D. 14. nov. 2019 

DCH-KOLDING 

ELIASSENSVEJ 118 

 
Referat/Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 14.11.19 klokken 18:30 

Tilstede: Jørn, Pia, Eva, Villy, Mikkeline, Annette, Anette. 

Referent: Anette Petersen 

 

1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 1. november 2019. 

I forbindelse med gennemgang af referater, vedtager bestyrelsen aldrig at nævne 

medlemmers navne i referater, dog undtaget udvalgsmedlemmer og bestyrelsen selv. 

Anette laver et forslag til følgebrev til udsendelse til medlemmerne vedrørende 

kontingentstigning, som skal udsendes sammen med referatet. Vi regner med udsendelse 

medio næste uge.  

 

2. Nyt fra ITUV.  

ITUV vil gerne indstille 3 personer til IGU + familiehund. 2 personer til Agility overbygning og 

4 personer til Nosework overbygning. Der er desuden en person mere der ønsker familiehund 

overbygningen, men ikke kan melde til før datoerne er kendt.  

Der opstår en diskussion omkring hvorvidt man kan tage 2 overbygninger på samme tid. Der 

er en enkelt personson, der har udtrykt interesse i det. Bestyrelsen er overordnet af den 

holdning, at den beslutning må det enkelte menneske selv tage stilling til. Omvendt, så er det 

selvfølgelig en yderligere belastning hvis man tager så meget uddannelse på samme tid. Vi 

ender med at beslutte at Jørn mailer til den pågældende for at sige, at vi gerne bevilger begge 

overbygninger, men at man skal tænke grundigt over om man ønsker et så tungt 



uddannelsesprogram. Vedkommende er senere og vil gerne tage begge overbygninger på 

samme tid.  

Da indstillingen fra ITUV til IGU blev lavet med den pågældende aspirant, var der ingen der vidste at 

den ekstra ønskede overbygning var på for 2020, men at der i samarbejde med aspiranten blev lagt 

stor vægt på dennes erfaring og ønsker for fremtiden indenfor DcH. ITUV har dog noteret ned at den 

enkelte instruktør ønsker den omtalte overbygningen. 

 

Mails fra Anne vedrørende retningslinjer for ITUV. Jørn samler vores foreløbige 

kommentarer og sender en mail til Anne. Ikke alle fra bestyrelsen har fået begge mail, så vi 

arbejder videre med punktet til næste møde når alle har læst hele materialet. 

- mail 1 som er Retningslinjer for vore instruktører og som var til info for bestyrelsen, og som er sendt 

i høring hos vores instruktører. Det var denne bestyrelsen tog op i torsdags og havde kommentarer til. 

Derudover så er der sendt 1 mail til bestyrelsen - (formand d.11.11.19)  med selve Retningslinjerne 

for ITUV - i denne er der ligeledes medfølgende spørgsmål til bestyrelsen. Det var den som den 

resterende bestyrelse ikke havde modtaget, og som bør på dagsordenen til næste møde d.3.12.19 

3. Hjemmeside.  Kalender.  Klubtøj. 

Eva tager kontakt til Maria for at få kalenderen på vores hjemmeside. Annette sender de 

sidste oplysninger til Mikkeline, så vi kan få vores klubtøj på hjemmesiden.  

4. Forslag til leje af ny hal. 

Villy har talt med den nye ejer af Tandholt hallen. Det er en hal med rigtig mange muligheder. 

Hallen er dog ganske brugt. Der skal lægges nogle timers arbejde (og nogle penge) i at gøre 

hallen hundesikker. Fordelene ville være, at der er toiletter og en ”rytterstue”. Desuden er 

den større, end det vi har nu. Hallen er mellem 15 og 20 meter bred – og 55 meter lang. Det 

er en smal hal. Der vil være mulighed for at køre 2 hold samtidig. Hallen er dog dyrere end 

vores nuværende løsning. Den løsning vi har nu, kommer dog formodentligt til at forsvinde - 

pga. udstykning i lokalplanen. Ved nærmere eftertanke, så er der for meget arbejde i denne 

løsning. Vi er nødt til at lede videre efter en anden løsning.  

Villy kigger på hvad det ville koste at leje en telthal og på hvordan man eventuelt kan 

finansiere den.  

5. Forberedelse til Generalforsamling.  



Anette laver til næste bestyrelsesmøde et forslag til indkaldelse til Generalforsamlingen og en 

opstilling over hvem der er på.  

6. Lys til Rally.  

Rally mener ikke at de kan bruge løsningen med at låne en lampe (nosework) til deres træning. 

Det er blevet afprøvet. Der bliver ikke lavet lys på rallyarealet i år. Man må træne i hallen, på 

lysbanen (de 2 sidste lamper bliver lavet når jorden fryser nok til køretøjer) eller lægge 

træningen i dagslys. Pia laver en mail til Rallyinstruktør om mulighederne. Der er blevet 

indkøbt 2 lamper i stedet for den ene. Begge kan benyttes til træning og begge skal blive på 

DcH Koldings område. 

7. Udfyldelse af dokumenter i forhold til ansøgning af tilskud til kursus i klubben. 

Jørn laver en mail til ITUV og instruktører omkring hvordan han er nødt til at modtage 

ansøgninger om tilskud til kursus. Mailen vil indeholde en liste over de konkrete oplysninger 

han skal bruge. Den måde det foregår på i dag giver ganske enkelt alt for meget arbejde. Det 

handler overordnet om at screen shot af kvitteringer ikke er godt nok. Jørn vil meget gerne 

modtage et word dokument med alle de relevante oplysninger når han skal søge om tilskud. 

8. Næste møde. D. 3. december 18:30. 

 

  

 


