
 Dato: Mandag 23/5-2022   

DcH Køge  kl. 19:00 Referent: 

Inge Machholdt-Jensen  Hos: Karin 

 

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

Fraværende:  
Gitte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dagsorden: Referat: 

1. Godkendelse af referat fra sidste 
møde 

Godkendt 

2. Regnskab 

Regnskab godkendt 
Aktivfest holdt inder for budget  
Medlemstal: 131 (Bliver sværere at gennemskue, når vi 
rigtig kommer i gang med rullende tilmelding) 

3. Status på arbejdsdag og aktivfest 

Arbejdsdag:  
Fantastisk med det store fremmøde og vi nåede næsten 
alt. Stor tak til alle for den store hjælp.  
Overdækning af terrasse mangler stadig at blive skiftet. 
Flemming har et stillads, som vi må låne til at få malet det 
øverste af huset og kunne måske så også benyttes ved 
udskiftning af overdækning. Erik styrer slagets gang og 
indkalder de, der skal hjælpe. 
Vi mangler et nyt komfur, så nogen kender nogen, der 
skal af med et komfur, så er det meget velkomment, 
såfremt det er velfungerende. 
Ny arbejdsdag bliver i august. Der skrives ud, hvad der 
skal laves og vi håber på stort fremmøde igen. 
Erik og Kirsten klipper altid græsset rundt om klubhuset 
inden vi starter efter sommerferien. 
Aktivfest: 
Rigtig hyggelig aften 

4. Offentliggørelse af diverse 
dokumenter 

Det er blevet nævnt, at referater ikke kommer på 
hjemmesiden, men det er ikke rigtigt. 
Gitte lægger dem ud hver gang, men der har været nogle 
problemer med klubmodul hen over vinter og forår. 

5. Nyt fra Kredsen 

Fremover kan man ikke give fuldmagt til møderne. 
Der kommer mere fokus på de små lokalforeninger. 
Statsejede skove indhegnes, hvilket kan give store 
udfordring for foreningerne, da man så ikke kan benytte 
skovene til træning. 
Forslag til at finde ejer af områder/marker: ”Find Ejeren” 
Uddannelsesudvalget:  
Der er kommet nye tilmeldingsfrister. 
15/4 for tilmelding til efterårsmoduler 
15/10 for tilmelding til forår moduler 
Al tilmelding foregår digitalt. 
Lokalkonkurrencer: Hans Devantier skal have besked. 

6. Nyt fra Landsforeningen 
Vi skal være opmærksom på, at vores vedtægter måske 
skal ændres grundet de løbende tilmeldinger. 
Uændret kontingent for 2022. 

 
7.  Nyt fra udvalg 

 

Pladsudvalget:  
3 nye og lettere spring er sat op.  
De gamle er blevet smidt ud. 
Konkurrenceudvalget: 
Forventer at afholde Kredskonkurrence 2024. 
Kun klubmesterskab i november 2022. 
Uddannelsesudvalg: 
Møde efter sommerferien. 

8. Diverse 
Lån af klubhus: 
Rottweilerne har endnu ikke underskrevet kontrakten. 
Christoffer har talt med Karin, at der var noget, de var i 



tvivl om, men alt står i kontrakten og de kan jo blot 
kontakte Githe, hvis de har spørgsmål. 
Karin har udleveret nøglen til dem. 
Varmepumpe: 
Oplevet, at der bliver stillet på temperaturen, så 
pumperne kører hele tiden. Besluttet, at de skal slukkes 
sommeren over, da dørene ofte står åbne og der sættes 
skilt på, at de skal forblive slukket (Hans). 
På kryds & Tværs: 
For at der ikke skal gå for mange træningsgange fra  
K-holdene i november (der ligger også 
klubmesterskaberne), så flyttes ”På Krys og Tværs” til 
september. 
Passive medlemmer: 
Der er rigtig mange, som gerne vil gå til konkurrence i 
Nosework, men mangler en klub at være medlem af, når 
de stiller op. De er ikke interesseret i at træne hos os, 
blot være medlem. 
Reglerne står på hjemmesiden bl. a. at vi ikke dækker 
udgifter til DM og at de ikke kan deltage i 
klubmesterskab, med mere. 
KLAUSEN IMPORT for DcH Køge 
Der er indgået en aftale med Klausen Import. – 
Information sendt ud på mail til alle medlemmer. 
Måske de skal have en reminder fra tid til anden, da vi 
ellers mister aftalen igen. 

Næste møde:  
 

 

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

Kommende møder/aktiviteter: 
12/9-2022: hos Kirsten 
5/12-2022: hos Hans 
16/1-2023: hos Githe 
24/1-2023: Generalforsamling 

 

 

 


