
 Dato: Mandag 28/2-2022   

DcH Køge  kl. 19:00 Referent: 

Inge Machholdt-Jensen  Hos: Inge 

 

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

Fraværende:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dagsorden: Referat: 

1. Godkendelse af referat fra 
generalforsamlingen 

Godkendt 

2. Konstituering af bestyrelsen og 
fastsættelser af møder     

Bestyrelsen konstitueret som følger: 
Formand: Karin Sørensen 
Næstformand: Hans Henrik Antvorskov 
Kasserer: Githe Nielsen 
Sekretær: Inge Machholdt-Jensen 
Medlemmer: Rikke Møllegaard Pind, Gitte Wennicke, 
Kirsten Petersen 
 
Kommende møder: 
23/5 – hos Karin 
12/9 – hos Kirsten 
5/12 – hos Hans 
16/1-2023: hos Githe 
24/1-2023: Generalforsamling 
 

3. Regnskab 

Ingen kommentar til regnskabet. 
 
Klubmodul indviklet og uoverskueligt. 
 
134 medlemmer 
 
2 har meldt sig ud. 
 
Der skal afleveres kvitteringer for kursusdeltagelse ellers 
kan vi ikke refundere gebyret til deltageren. Det er et krav 
fra vores revisor og for at få refusion. 
 
Rullende kontingent træder i kraft fra 1/3 eller 1/4 2022  

4. Aktivfest Forventet fredag den 29/4 kl 18:00 

5. Nyt fra Kredsen 

Referat fra bestyrelsesmøde send til alle. 
Der er 2 klubmodul superbrugere i kredsen.  
Morten Vahlers for regnskab og Louise for hjemmeside 
Kredsgeneralforsamling. Dato kommer senere 

6. Nyt fra Landsforeningen Møde den 19/3-2022 

 
7.  Nyt fra udvalg 

 

Udvalgsmøde den 14/3 
Oversigt sendt ud til udvalgsformænd. 
Karin lægger op på FB, om der er nogen, der har lyst til 
at komme med i et udvalg. 
Mail sendes ud, hvor man kan tilmelde sig. 
 
Arbejdsdag 
Bliver den 9/4  fra 9 til 16. 
Der bliver lagt en liste ud på FB, så man kan se, hvad der 
skal laves. 
Der bliver sendt mail ud til alle om tilmelding. 
Erik/Ib/Ernesto sætter tag op over terrassen. 



Erik tager fat i Ib om nedrivning af taget. 

8. Fællesmøde mellem DcH, Schæfer, 
Rottweiler og Berner Sennen 
klubberne 
Træningstider/baner, parkour, stævner, 
dræning 
 

Rottweiler laver invitation til fællesmøde. 
 
Rottweilerne har spurgt om de må benytte/leje vores 
klubhus på deres træningsdage, da deres skal rives ned 
grundet skimmelsvamp. 
Det siger vi ja til og Githe laver forslag til en aftale. 
 
Afvanding: Kommunen siger, at det er bonden, der sal 
undersøge og stå for afvandingen af vores bane. 
 
Parkour: Intet nyt 

9. Diverse 

Varmepumpe issues: 
Der er nu fjernet blade, som så skulle hjælpe på , at de 
ikke kører hele tiden. 
Remote er fjernet, da folk ændrer på varmen og glemmer 
at skrue ned igen. 
 
Pokaler: 
Vi beholder vandrepokaler med mere, når der ikke er 
plads til flere indgraveringer. 
Der skal købes en hylde, som sættes op i mødelokalet, 
så alle kan se dem. 
 
Morgenmad: 
Det kunne være super, hvis vi var ca en 10 stykker, som 
på skift kunne stå for morgenmaden, så man så kun 
skulle stå for det ca 1 gang hver 2 mdr. 
Karin sender en mail ud til alle. 

Næste møde:  
 

 

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

Kommende møder/aktiviteter: 
23/5-2022: hos Karin 
12/9-2022: hos Kirsten 
5/12-2022: hos Hans 
16/1-2023: hos Githe 
24/1-2023: Generalforsamling 

 

 

 


