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DcH Nivå 
_________________________________________ 
Møllevej 14, 2990 Nivå 
 
 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. februar 2020 
- Næste møde er mandag d 27. april 2020 kl. 18.00 
 
 
Til stede: Pia Pallesen, Iben Dam Nielsen, Allan Maindal, Lone Schrøder, Thomas 

Jørgensen, Janne Sten, Tina Nielsen, Kristine Rye Svendsen og  
Helle Brieghel-Müller (referent) 

 
1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
2. Nyt fra kassereren v/Lone, status på klubmodulet – Lone og Kristine 
Lone gennemgik den uddelte saldobalance som bl.a. viste et fald af antal tilmeldte 
medlemmer. Ialt 76 medlemmer har betalt imod ca. 100 samme tid sidste år. Det har været 
lidt svært at få alle medlemmer tilmeldt i det nye klubmodul, men det går stille og roligt nu.   
Lone har søgt kommunen om tilskud, og fået bevilget penge til de kurser vores instruktører 
har været på i 2019.  
 
Lone er næsten færdig med at overføre alle tallene fra det gamle system over til 
modulsystemet.  Der er dog nogle beskrivelser i modulsystemet, som ikke er korrekte i vores 
regnskab, det retter/flytter Lone om på. 
Lone og Kristine tager til Erfadag i klubmodulet den 16/2 i DCH-Hvidovre.  

Vi satser på flere medlemmer når agility sæsonen starter.  Måske kan vi også få flere 
begynderhold.  TU arbejder på strukturen omkring begynderhold. Det blev bl.a. besluttet at 
begynderhold skal være på 8 hundeførere, da der næsten altid er nogle som falder fra, og de 
der står på venteliste har fundet andre steder at træne. 
 
Vi betaler for vores nuværende regnskabssystem Economic - kan vi ikke flytte alt til 
klubmodulet, som er gratis? Det kan downloades på et USB stik og overføres. Det blev 
vedtaget at bruge modulsystemets regnskabsystem. 
 
Hvem har klubbens Nem-id? Tina har givet den til Kristine. 
 
Lone og Kristine opfordrer endnu engang alle frivillige i klubben til at sætte billede og en lille 
tekst ind i modulsystemet. 
 
Kristine har lagt arrangementer ind i klubmodulet, både til orientering og tilmelding. 
Det aftales fra gang til gang, om der skal være tilmelding eller ej. 
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Lone opfordrer igen til, at når man betaler med mobile pay, skal man huske at skrive, hvad 
man betaler for.  Ellers er det håbløst for Lone at finde ud af, hvor det skal konteres. 
Dette er også en opfordring til instruktørerne om at sige det til hundeførerne. 
 
Kristine arbejder på at flytte den gamle hjemmeside over på modulsystemet. 
 
3. Nyt fra formanden v/Allan: 
Der er Landsmøde d. 21/3. Tina og Allan deltager. 
Hvis der er nogen fra bestyrelsen, som kunne tænke sig at stille op i et udvalg, skal man sige 
til, så man kan blive indstillet.  Det kunne være fint med nye kræfter. Foreløbig var alle enige 
om, at vi har rigeligt at lave og hellere vil lægge kræfterne i vores egen klub.  Vi har alle flere 
poster/opgaver. 
 
Uddannelsesudvalget i kreds 6 har udsendt det nye kursusprogram. Det skal printes ud og 
hænges op.  Vi har ikke modtaget det på mail, men det ligger på FB. 
 
4. Nyt fra udvalgene: 
 
KU Iben/Kristine 
Man kan nu melde sig til konkurrencer via modulsystemet. Det virker fint. Man skal betale ved 
tilmelding, så der er ikke så mange, der har meldt sig til endnu. 
 
Årets hunde er beregnet, og der er blevet bestilt erstatningspokaler - de samme som vi plejer. 
Der kom ikke forslag om noget andet. 
Konkurrenceåret starter til marts. 
 
Pia TU – Træner (Instruktør) Udvalg: 
Der kæmpes med at få alle hundeførerne til at melde sig til klubmodulet. 
Ny udfordring kommer til marts, hvor vi går over til sommertid. 
Men det går alt i alt rimeligt godt. 
 
Marte skal tilmeldes Rallykursus, når overbygningen kommer. 
 
Hvordan skal vi beholde aspiranterne i klubben som instruktører? 
Vi har tidligere besluttet, at de skal gå ”føl” ½ år inden de starter på instruktørkursus, og ½ år 
efter de er færdige med uddannelsen. Skal vi ændre dette? 
Det blev besluttet, i princippet, at ændre det til 1 år som ”føl” i klubben, inden 
uddannelsesstart, og ½ år efter færdig uddannelse, og droppe kravet om at være B-hund. 
Der kan være undtagelser, som kan tages op af bestyrelsen. 
 
Kommunen har udsendt NIVÅ NU, som bla. efterlyser hundeejere, som vil være med i et 
arrangement med hundeluftere. Man har unge fra kommunen med ud på gåture med sin 
hund. 
Pia, Thomas og Marte vil gerne deltage. 
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Som beskrevet under Nyt fra Kassereren, blev det besluttet, at begynderhold skal være på 8 
hundeførere, da der næsten altid er nogle som falder fra, og de der står på venteliste har 
fundet andre steder at træne. 
 
Janne - Kantine- og husudvalg: 
Fredensborg Kommune er utilfredse med, at Janne ikke udfylder og returnerer 
Tilfredshedsskemaerne.  Janne har gjort det mange gange, og der sker absolut intet. Derfor 
er de ikke udfyldt.  Men nu prøver Janne så igen, og håber der så sker ændringer. 
Rengøringen er meget mangelfuld.  
 
Helle - Aktivitetsudvalg: 
Vi havde møde i udvalget d. 15/1-20, og referat er sendt ud. 
 
Vi har sagt ja til at lægge lokaler/køkkenpersonale til grundinstruktøruddannelsen d. 18/4, 
men har ikke fået at vide, om det bliver hos os eller en anden klub. 
 
Mht d. 17/5 Nordisk træning, så skal vi kun sørge for, at der er drikkevarer til at købe. 
Vi skal have informeret om, at man enten skal betale kontant, eller få én person til at betale 
for alle via mobile pay. Det er for dyrt for os, hvis alle selv betaler via mobile pay. 
 
Klubbens fællesmorgenmad slutter weekenden d. 29/2 – 1/3. 
 
Vi har kontaktet en fodrings-ekspert for at få et foredrag i klubben. 
Men det var desværre for dyrt, og for omfattende i forhold til, hvad vi havde tænkt os. 
Allan kontanter en han kender, som også kan holde foredrag om fodring. 
 
Vores ændrede vedtægter er mailet til Kredsformanden og Sekretariatet. 
 
5. Betaling af kontingent til Lands og Kreds - Helle 
Der har været forskellige opfattelser af, hvem som skulle betale kontingent til Lands og Kreds. 
Da det ikke blev ændret på generalforsamlingen, gælder det stadig at: 
Trænere/aspiranter, bestyrelse og udvalg, som går på hold, skal betale fuld kontingent på  
kr. 475,-/år. 
 
For dem, som ikke går på hold, betaler klubben kontingentet. 
 
Lone mailer vejledning ud om, hvordan vi skal gøre. 
 
6. Betaling af kurser - Iben: 
B-konkurrenceholdet har kontaktet en kredsinstruktør, som kommer og holder kursus for 
holdet. Hvem skal betale? 
Som ved alle ”privat” arrangerede kurser, som ikke er åbne for andre i klubben, skal 
deltageren selv betale det hele. 
IGP’erne har f.eks. flere gange folk udefra til at hjælpe, og de betaler selv alle udgifter. 
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7. Vaccination af hunde - Janne: 
Janne er i tvivl om, hvilke vaccinationer hundene skal have for at træne i klubben. 
De skal have dyrlægens 3-årige trippel-vaccine-pakke.  Rabies og Kennelhoste er ikke 
lovpligtigt. 
 
8. Vaskemaskine - Thomas: 
IGP-instruktørerne vil meget gerne have en vaskemaskine i klubben til figuranttøjet. 
Det blev besluttet, at Thomas kontakter en VVS mand, og hører om det kan lade sige gøre i 
vores køkken.  Hvis det kan, kontanter Thomas kommunen for tilladelse. 
Herefter tages det op igen på bestyrelsesmøde. 
 
9. IGP 3 DM 2022 – Allan 
Dette skal afholdes i april 2022. Vil vi være interesseret i at afholde det i klub-regi? 
Der er opbakning fra bestyrelsen, med Allan som ansvarlig for projektet. 
 
10. Evt: 
Kan vi ikke søge kommunen om at få lagt grus/flis i passagen mellem hækkene og ved 
skjulene.  Det er også til gavn for børnehaven (mellem hækkene). 
Janne kontakter kommunen. 
 


	DcH Nivå
	Møllevej 14, 2990 Nivå

	Lone og Kristine tager til Erfadag i klubmodulet den 16/2 i DCH-Hvidovre.

