
Foreløbigt referat. 
 

 
Bestyrelsesmøde DCH-Næstved den 2.februar 2022. 
 
Tilstede: Minna-Christian-Marianne-Jette-Andreas-Claus 
Afbud: Lotte 
Referent: Claus 
 
 

1.Opfølgning på generalforsamling 
 
A. Bestyrelsen konstituerer sig således:  
Formand: Minna 
Næstformand: Christian 
Kasserer: Jette 
Sekretær: Lotte 
Bestyrelsesmedlem: Marianne 
1.ste Suppleant: Andreas 
2.Suppleant: Claus 
 
B. Roller og opgaver 
Godbidskassen+ øl/vand: Christian 
Indkøb klubhus: Anette Møller 
 
C. Weebmaster: Rune 
 

2. Kasserer: 
Jette mangler godkendelse fra bank. Den er i proces og forventes på plads asap. 
Jette spørger ind til forventninger eksempelvis en balance ved hvert bestyrelsesmøde. Dette 
nikkes der ja til.  
Der skal udarbejdes budgetter til indkøb for kommende regnskabsperiode, med tydeligt 
råderum til de forskellige aktiviteter. 
 

3. Udvalg. 
Indmeldelse/Hold: Minna 
Agility: Rune-Christian-Marianne-Bent 
Konkurrence/Lydighed: Minna-Andreas- …….. - ……. 
Aktivitetsudvalg: Minna-Christian-Claus 
 
Der opfordres til fortsat at involvere medlemmer til opgaver. Det er med til at skabe 
sammenhold, ejerskab og sammenhængskraft i klubben.  
 
OBS: Der skal findes kontaktpersoner til Haveforeningen og til FGU !!!!!!!!!!! 
 

 



 
4 Passive medlemmer. 
Bekymring om stor andel af passive medlemmer vil skabe afstand til værdier og klubånd og 
en fremtræden ved stævner som ikke vil kunne rummes i vores regi.  
I det omfang der på nuværende er passive medlemmer er der ikke udfordringer, men der ses 
en større tendens i at bruge klubmedlemsskab i DCH, som adgang til konkurrencer.  
Alle nye medlemmer skal kontakte Minna for at kunne tilmelde sig.  
Minna vil henvise til at man som nyt medlem minimum skal omkring en samtale i klubben 
med træner/trænere, indenfor det område man vil konkurrerer i. Det bliver tydeliggjort at 
man som medlem af DCH-Næstved, deltager i afvikling af arrangement/arrangementer i 
klubben.  
Der udarbejdes evt. en standardskrivelse man som ny medlem skal tage stilling til. 
Det er vigtigt at vi som klub, sikrer at de medlemmer der stille op til konkurrencer i vores 
navn, har de forudsætninger der skal til i pågældende konkurrence. 
 
Vigtigt at DCH-Næstved er en klub for alle, både dem der ønsker at bidrage og involvere sig og  
for dem der har meldt sig ind for udelukkende at træne. De som ønsker medlemskab for at 
kunne stille op til konkurrencer skal også kunne rummes, idet de kan være gode 
repræsentanter for klubben og de bidrager økonomisk via betaling af kontingent. 
 

7. Nytårskur 
 
Christian kommer med udspil til ny dato. 
 
 

Det løse: 
 
Jette vil gerne løbe fællesarrangement, op som efterlyst på generalforsamling. 
Hun arbejder med et oplæg om: Førstehjælp til hunden. 
Når det involvere de øvrige klubber i kreds.6 bliver det os der skal bane vejen. 
Fladså har tilkendegivet at de ikke deltager i planlægning. 
 
Den 31.03 kl.18.30 er der arrangement på Rådhuset: Få mere liv i foreningerne. 
Det vil være et godt sted at være tilstede, netværke og undersøge muligheder. 
Der opfordres til stort fremmøde af bestyrelsen.  
 

Bestyrelsesmøde afbrydes kl.22.10 og de resterende punkter sættes på til 
kommende møde den 17.februar kl.18.30. 
 


