
 Dato: Mandag 13/9-2021   

DcH Køge  kl. 19:00 Referent: 

Inge Machholdt-Jensen  Hos: Rikke Pind 

 

Til stede:  
Karin, Hans, Kirsten, Rikke og Inge 
 

Fraværende:  
Githe, Gitte, Janne og Anette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dagsorden: Referat: 

1. Godkendelse af referat fra sidste 
møde 

Godkendt 

2. Regnskab      Intet nyt 

3. Nyt fra Kredsen 
Ny næstformand og 
kredskasserere, 
lokalforeningsundersøgelse, 
uddannelsesudvalget 

Meget sen indkaldelse til generalforsamling og lagt i 
ferietiden, så ingen kunne deltage. 
Der blev valgt ny formand og kasserer. 
Da man ikke har kunnet finde en til at overtage efter 
Annette Knudsen, så har kredsen ind til videre overtaget 
planlægning af al uddannelse. 
Hoopers uddannelse kommer i 2022 og bliver lagt ind 
under Agility. 

4. Nyt fra Landsforeningen 
Landsmøde: Betalte instruktører, 
landskasserer 

Landskassereren er stoppet og ingen har meldt sig på 
banen, så man finder nu en ekstern til at tage sig af 
regnskaberne. 
Der er kommet et samarbejde med Dogcoach og DcH. 
Medlemmer kan få 10% på køb. 
Udfordring for at holde på instruktørerne efter endt 
uddannelse, så der bliver måske mulighed for betaling. 

 
5.  Nyt fra udvalg 

 

Hvalpehold: 
Teori 1 er afholdt. 11 fremmødte. 
Pladsudvalg: 
Opfølgning på springbrædder. 
Arbejdsdag bør afholdes i foråret. Der skal laves liste 
med ønsker. 
Lydighed:  
Kredskonkurrence den 10/10 og Klubmesterskab den 
7/11. 

6. Dogparkur – schæfernes 
indvending, initiativfonden 

De andre klubber er blevet spurgt og Schæferne er vendt 
tilbage, at de vil være kede af, at den bliver lagt i det 
ønskede område, da de bruger det til sportræning. 
Vi finder ud af, hvor stort område det egentlig kræver og 
hvordan vi kan indrette det. Hans taler med Janne. 
Vi har ikke hørt fra de andre. 

7. Er vi kommet godt i gang? 
Konkurrencer? 
2022 konkurrencer? 

Datoer for hvalpeafslutning og på kryds og tværs skal i 
kalenderen. 
Ingen kredskonkurrence i 2022, da det er svært at finde 
marker. Heller ikke nogen rally konkurrencer. 

8. Diverse 
Schæferpokalen 
Hvalpeafslutning 
X og tværs 
Kalender 

Aftalt at der skal indkøbes en ny Schæfer pokal, da der 
ikke kan stå mere på den vi har.  Den bliver sat i klubben. 
 
Githe har papirdispensere og servietter, som Carsten har 
sagt ja til at sætte op. Affaldskurve kommer. 
 
Aftalt at Kirsten og Erik står for al indkøb af diverse til 
køkkenet. 
 
Vi skal have kigget på afløsning til plastikkrus til kaffe 
uden at det kommer til at koste en formue. 

Næste møde:  
 

Husk at melde afbud til den som lægger hus til, af 
hensyn til borddækning og traktement 



6/12 hos Hans 
 

Kommende møder/aktiviteter: 
6/12 - 2021 hos Hans 
17/1 - 2022 hos Githe 
25/1 - 2022 - Generalforsamling 

 

 


