
 Dato: Mandag 23.09.2019   

DcH Køge  kl. 19:00 Referent: 

Inge Machholdt-Jensen  Hos: Karin Sørensen 

 

Til stede:  
Finn, Githe, Kirsten, Karin, Hans og Inge 
 

Fraværende:  
Rikke, Janne og Anette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dagsorden: Referat: 

1. Godkendelse af referat  
fra sidste møde 

Godkendt 

2. Regnskab      

Godkendt. 
Nets hæver gebyr på hver overførelse via mobilepay fra 
1/10. Vi kommer til at hæve priserne i køkkenet, da det er 
dyrt med de mange overførelser på små beløb. Vi er pt. 
kun 153 medlemmer. 
Githe kom med et forslag til, at vi hæver tilskudet til 
træner julefrokosten fra kr 125,00 til kr 225 per deltager, 
så der kan blive lavet en aktivitet i stedet for julefrokost i 
klubhuset. Der et pt 16 trænere og træneraspiranter. Der 
åbnes for at man kan tage ægtefælle/kæreste med, mod 
at de selv betaler. Dette blev vedtaget. 

3. Varmepumpe 

Svært at sige om vi har sparet noget endnu, men det 
virker sådan. 
Vi skal dog tjekke temperaturen, når vi kommer, da det 
nogen gange virker, som om der er meget varmt, når vi 
træder ind. 

4. Nyt fra Kredsen 

Indbydelse til bestyrelsen den 2. og 3. november til 
strategi of IT møde,. Bl.a. et nyt regnskabsprogram, som 
tages i brug per 1/1-2020. (vedrører og 
konkurrenceprogrammet) 
Hans deltager begge dage. Githe og Inge søndag 
formiddag. 

5. Nyt fra Landsforeningen Intet nyt 

 
6.  Nyt fra udvalg 

 

Arbejdsdagen aflyses, da schæferne afholder skue + der 
kun var 4, der havde tilmeldt sig. 
Ib, Erik og Ernesto finder en dag, hvor de kan skifte taget 
på terrassen.  

7. Diverse 

Deadline for at afgive ønsker om nye/ændrede banetider 
skal sendes til Christopher (Rottweilerklubben) inden den 
1/11/19. 
Ønske fra Agility om de kan få udvidet tiden om lørdagen 
til kl 14:00 (Hanne kan måske selv kontakte Laila) og 
Rally-O vil gerne begynde om tirsdagen kl 16:00.  – Finn 
bringer det videre. Næsten fællesmøde mellem klubberne 
er den 19/11. 
 
Der blev spurgt til vedtægterne, men de ligger stadig hos 
landsforening til de har afholdt møde.  Køge kommune 
ved dette og vi skal intet gøre til de har hørt fra 
landsforeningen. 

Næste møde:  
 
9/12-2019 kl 19:00 hos Hans 
 
 

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

Kommende møder/aktiviteter: 
13/1-20 hos Githe 

 



28/1-20 Generalforsamling 
 
 
 

 


