
Dch-Næstved Bestyrelsesmøde den 30.01.2023 

Tilstede: Minna- Christian- Ernst- Andreas- Louise- Claus. 
Afbud: Lotte 
Referent: Claus 

 
1. Opfølgning Generalforsamling. 

 
Stor tilfredshed med afvikling, dog for træg afvikling af buffet. 

1a. Konstituering af bestyrelsen. 

Formand: Minna Kildegaard 
Næstformand: Christian Zahle Madsen 
Kasserer: Ernst Holmgren 
Sekretær: Claus Nyegaard 
Bestyrelsesmedlem: Andreas Fink Simonsen 
1. suppleant: Lotte Elming 
2. suppleant: Louise Sørensen 

 

1b. Roller og opgaver i klubben. 
 

Vedligehold klubhus og omgivelser, herunder græsslåning og tømning af 
skraldespande/Minna og Thomas. 

 
Rengøring/Jamii. 

 
Indkøb af sodavand, øl, godbidder/Christian. 

 
Indkøb af rengøringsmidler og kolonialvarer/Marianne. 

Styring af Webshop/Christian og Minna. 

2. Kasserer.  
Ved skifte af kasserer er der behov for en del dokumentation, herunder fra ny kasserer og 
ved underskrifter fra øvrige bestyrelse. Proceduren betyder at der kan gå 2-3 mdr hvor der 
ikke er mulighed for normal drift. Dette søges løst af formand og kasserer, ved at søge om 
udbetaling af større beløb til dækning af udgifter i perioden. 

Ernst(ny kasserer) og Jette(tidligere kasserer), mødes i denne uge for overdragelse af 
funktion. 



 

3. Udvalg fremover 
 

Aktivitetsudvalg: Claus(Andreas/Ernst). 
Konkurrenceudvalg lydighed: Minna/Andreas. 
Agilityudvalg: Christian/Rune. 

 
Bestyrelsen forsøger i højere grad, at inviterer medlemmer indenfor til at arrangere og 
afvikle arrangementer. Dette for at skabe mere ejerskab og engagement bredt. 

 
 

4. Arbejdsdage.  
 

Der planlægges 2 arbejdsdage i 2023. Datoer fremsendes inden næste møde af Christian, 
som udarbejder aktivitetsplan for året. 

 
Følgende opgaver foreslås: 
Skifte til led-pærer hvor der er behov. 
Male Ag-skur og udhæng 
Male klubhus(røde områder) 
Skifte toilet 
Indrette tidligere herretoilet i gavl. 
Klippe hæk. 
Buskrydde i skov(hvis tilladelse) og i østenden af pladsen/flytte kasse samme sted. 

 
Andreas vil undersøge muligheder for at låne/leje maskiner og grej til at beskære træer på 
pladsen og bearbejde/rive indkørsel. 

 
 

5. Trænermødestruktur.  

Første møde afholdes den 27.02.2023 kl.19. Bestyrelsen møder 18.30. 

Forslag om afholdelse af en trænerdag, med oplæg evt. af kredsinstruktør. 
Vigtigt at indhold/emner på dagen, rammer bredt. 

 
Møde igen den 23.05.2023 kl. 19. 

På mødet forsøges at få udsagn fra de enkelte trænere på hvordan det går på deres 
hold, hvilke udfordringer de oplever, hvad de lykkes med og hvad der optager dem. 
Ideelt med mulighed for, at skabe nye muligheder og samarbejder. 

På møde afsøges behov for yderligere møder og indhold. 



6. Aktivitetsplan. 
 

Christian udarbejder aktivitetsplan som sendes til bestyrelse, evt. vedhæftet referat. 
 

7. Eventuelt. 
 

Minna og Christian fortæller om nyt tiltag i 2024: ZOB CAMP 
3 dages kursus med øvelser fra lydighedsprogrammet, henholdsvis i A-B-C niveau. 
Kursus afholdes fredag/lørdag/søndag, i uge 26, efter ZAG CAMP. 

 
Instruktører er på plads. 

 
Ligesom på ZAG-Camp, har medlemmer af DcH Næstved fortrinsret ved rettidig tilmelding. 

Næste bestyrelsesmøde den 23.03.2023. Claus giver kage © 
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