
Referat af Bestyrelsesmøde 

Nr. 2-19 

Onsdag d. 27-2-2019 

 

Fremmødte: Lene Nielsen, Gitte Enggaard, Marianne B. Larsen, Minna Kildegaard, Lotte Elming & Freddy 

Moestrup 

Afbud: Jan Sønderstgård 

Referent: Freddy 

 

Dagsorden: 

01. Bestyrelsen Konstituerer sig. 

02. Formanden Orienterer. 

03. Velkommen til vores nye kasserer. 

04. Agility 

05. Udvalg. 

06. Planlægning af året. 

07. Træner møde. 

08. Næste møde. 

09. Eventuelt. 

 

 

Ad. 1: Bestyrelsen Konstituerer sig. 

Formanden. Lene Nielsen. 

Næst formand. Marianne B. Larsen. 

Kasser. Gitte Enggaard. 

Bestyrelses medlem. /sekretær Freddy Moestrup. 

Bestyrelses medlem. Lotte Elming. 

1 Bestyrelsessuppleant. Minna Kildegaard 

2 Bestyrelsessuppleant. Jan Sønderstgård 

Web master. Torben Sønderstgård. 

 

Ad. 2: Formanden Orienterer. 

Lene har fået en henvendelse fra dyrekolonien om parkeringspladsen, de mente ikke at de havde fået sten 

nok, der bliver bestilt nogle flere og så må de selv lægge dem ud. 

Ålestokgård vil planerer stykket forenden af Ålestokvejen, således at vi også kan bruge dette til at træne på. 

Minna har kontakt til en som kan beskærer det levende hegn langs med vejen, Minna indhenter et tilbud. 

Nærmere her om. 



Der er blevet indgivet en anmeldelse til politiet angående den knuste rude i udestuen, vi har fået svar fra 

politiet i tilfælde at der skulle komme mere. 

Den aftale som Jan har lavet med OK, kan vi ikke leve op til og vil derfor ikke forsætte med den. 

Bent B. Larsen tager til Landsmøde, da formanden og næstformanden er forhindret i at deltage, Lene vil sørge 

for en fuldmagt til Bent. 

Marianne B Larsen er blevet opstillet til DcH blad udvalget, så hvis vi har noget spændende, som vi syntes skal 

med i bladet, vil det være en rigtig god ide, at give Marianne dette. 

Der mangler en hunde adfærds konsulent i vores klub, Lotte Elming vil kigge på det og se om det er noget for 

hende, nærmere her om. 

Lene og Gitte har været til kreds general forsamling, Der blev valgt en ny kredsformand v/ Steen Andersen fra 

DCH Haslev, næstformandsposten gik til Betina Prühs fra Hvidovre, ellers var det bare en alm. 

Generalforsamling. 

Lone Hasemann rydèn stopper med alt aktivitet forsætter som Instruktør i klubben, der er fundet nogle nye til 

at gøre klubhuset og toilet bygningen ren. 

Minna har været med til foreningernes dag møde, men ønsker ikke at forsætte med det, Freddy forsøger at få 

det op at køre datoen for foreningernes dag er d. 7.09.2019 i rådmandshaven, Nærmere er om. 

 

Ad. 3: Velkommen til vores nye kasserer. 

Formanden bød velkommen til den nye kasserer. Tak til Alis for et flot og ikke mindst et stort stykke arbejde. 

Den nye Kasserer takkede og kommenterede at det var ikke lige til, især ikke når man fik slettet et helt hold, 

med det er lykkes og det kommer stille og rolig lige som der er mange ting som en Kasserer skal gøre. 

Gitte ønskede at der var en anden som ville tage sig at medlem registrering Minna meldte sig på banen. 

Der skal stå noget mere på hjemme siden, hvor det frem går klart og tydelig hvordan og hvorledes når man 

ønsker at komme på et hold. Tilmeldingerne skal ske til Minna frem over. 

Der er løbende tilmelding på Hvalpe holdet om lørdagen, når de har er klar bliver de flyttet til ung hunde hold 

om søndagen hos Anette Møller. 

Minna/Gitte ønsker at hver Instruktør skriver lidt om sig selv og holdet og giver det til Minna. Mere her om. 

 Hvalpe og ung hunde hold koster  kr. 1050,- at blive meldt ind i DCH Næstved og træning på ekstra hold koster  

Kr. 240,- pr. hold. 

 

Ad. 4: Agility. 

Der var Agility stævne den 10.02. På Bavnehøj rideskole, der var ca. 70 deltager, med et lille overskud til DCH 

Næstved. Da man skulle betale for brug at rideskolen. 

Marianne B. Larsen er begyndt på forberedelserne til dette års Agility stævne den 3-4-8-2019 . De har ønsket 

kun at bruge egne dommere (dem øst for Storebælt). 

De mangler en ny kort tunnel, da den gamle kun må bruges til træning pga. den ikke opfylder reglerne til 

Agility stævner, det blev bevilget, Marianne indkøber en ny.  

Der er er indkøbt et tidtagnings anlæg i kredsen. 

 



Ad. 5: Udvalg. 

Agility: Bent- & Marianne B. Larsen 

Holdlister: Minna Kildegaard 

Klubhus: Lene Nielsen & Anette Møller 

Lydighed og Konkurrence: Minna Kildegaard, Lene Nielsen & Freddy Moestrup 

Nyheds brev: Marianne B. Larsen 

Aktiviteter. Minna Kildegaard & lotte Elming 

 

Ad. 6: Planlægning af året. 

Arbejdsdag er søndag den 14/4 i klubben og træningspladsen. 

 Åben hus: i weekenden den 4/5 Maj. 

Sommerferie. Weekenden den 15/16 juni. 

Sommer lege: lørdag den 15 juni kl. 10:00 Til Ca. 12:00 

Grill arrangement lørdag den 15 juni kl. 12:30 - ?? pris pr. næse 25 kr. Drikke vare kan købes for en rimelig pris. 

Agility stævne: 3-4-August.  

Opstart efter sommerferien: weekenden den 10/11 August. 

Klubmester skab: 02.11.2019. 

Lokal konkurrence: 13-15 september. 

Biathlon:  

Juleferie: 7/8 december. Fælles træning 

Nytårs træning. 31.12.2019 kl. 10:00 til 12:00. 

 

Ad. 7: Træner møder efter behov. 

 

Ad. 8: Næste møde. 

Afholdes den 8 maj i klubhuset kl. 19.00.  

Ad. 9: Eventuelt. 

Vi skal være bedre til at finde den rigtig tone blandt os. Vi må også godt blive bedre til at lave fællestræning 

med holdene. Således at vi ikke kun sidder holdvis i klubhuset.  

 

 

 


