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DCH Frederikssund Bestyrelsesmøde d.18.11.2021 

Referat 

Deltagere: Kurtis, Morten, Kia, Susanne og Anne 
Afbud: Betina 

Referent: Anne 

1) Sidste melding fra bank 
a) Der mangler oplysninger om bestyrelsesmedlemmer (Susanne kontakter banken) 
b) Anne tjekker foreningens eboks og tilføjer Nordea (Anne) 

 
2) Generalforsamling 

a) 30. januar 2022 kl. 11.00-13.00 
b) Mail ud til medlemmerne sæt kryds i kalender og indkomne forslag skal være 

modtaget senest 3 uger før (Susanne & Anne) 
c) Indkaldelse skal sendes ud senest d. 16. januar 2022  
d) Dagsorden og indkaldelse laves til bestyrelsesmødet d. 13. januar 2021 

i) Punkt om opgavefordelingen 
e) Trækplaster – Nose work ved Kurtis & Kia 

  
3) Juleafslutning 

a) Amerikansk lotteri, (Diana & Morten) 
b) Instruktørerne skal planlægge noget for holdene (Kia) 
c) Indkøb (Morten) 
d) Reminder vedr. deadline er rykket til d. 24.11.2022 (Anne) 
e) Instruktørerne på holdene minder om eventet (Alle instruktører) 
f) Instruktørerne beslutter hvad smertegrænsen er 

 
4) Næste sæson  

a) Trænerkurser 
i) Ok fra Peter (Spor) og Anette (Hvalpe) vedr. om kursus i februar 
ii) Susanne er tilmeldt grundkurset 

b) Nose work kurset er ved at blive planlagt 
c) Hundeloven 

i) FairDog – kæmper for at ændre loven. Det er ved at blive arrangeret at en jurist og 
en dyrlæge vil komme ud og holde et oplæg vedr. alvoren for medlemmerne i DCH 
og Schæferklubben samt for trænerne (Kia kontakter FairDog proaktivt) 

 
5) Nytårsgåtur 

a) Bliver planlagt på trænermødet af trænerne 
b) 31.12.2021 Kl. 10:00 til 12:00 
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6) Regnskab 

a) Nose work instruktørerne er blevet beviljet 2.000 kr 
 

7) Evt. 
a) Mails ud vedr.  

i) Julehilsen + corona regler (Kia & Anne) 
ii) Event vedr. nytårs gåtur (Kia & Anne) 

b) Kalender oprettes på klubmodul med arrangementet og møder (Anne) 
c) Bestyrelsesårshjul opdateres (Kia) 
d) Schæferklubben har søgt om en hjertestarter, som vil blive sat op udendørs 
e) Bestyrelsen  

i) Workshop for bestyrelsen mhp at få lavet opgavebeskrivelser d. 26. Februar 2022 
ii) Fast dagsorden til bestyrelsesmøderne (Anne) 

f) Domænet DCH-Frederikssund er blevet overført til os 
i) Anne er ved at se på mail setup i klubmodul 

 

 


