
 

Referat af bestyrelsesmøde 18/02-2020 hos Helle F. 

Deltagere:  Afbud: Erik Hedegaard(EH), Inga Bonnez (IB), Klaus Jensen (KJ), Helle Faarup (HF), Lissi 
L. Jacobsen (LJ), Mai-Britt Laugesen (ML), Henrik Juel (HJ) 

1. Godkendelse af referat 
● Referat blev godkendt og underskrevet 

 
2. Orientering 

● Ansøgning fra spor om fryser godkendt 
● Vilhelmsborg tilbagemelding modtaget fra DKK efter deres forretningsudvalg. 

Tilbagemelding (IB) 
● Info fra DKK ang European Dog Show 2023 i Herning , IB sender det rundt 
● Fra feb.  2020 nye titler i Rally, nye rosetter indkøbt 
● Printer bevilliget til Rally 
● Indendørs Rallyskilte ikke bevilliget (brug dem med huller) 
● Step bænke bevilliget til Rally 
● Instruktørmødet gik godt, flot fremmøde 
● Sponsorat muligheder (HJ) 
● Mail fra Jens G ang. Hundedagene, hvad kan Kreds 6 tilbyde, brochure (IB&LJ) 
● Input til træning indsendt 
● Uddannelsesdag for ungdomsudvalget  (børn træner hund) aflyst 21/3  
● Gratistregler diskuteret. Der kommer en udmelding fra bestyrelsen (LJ) 
● Instruktørhåndbogen revideret, sendes ud til gennemsyn (LJ) 
● Tilmelding til Rally via Hundeweb skal afklares (ML) 
 

3. Træningspladserne 
Odder 

● Kontakt Odder Kommune med henblik på at få forlænget opsigelse pt 31/3-2020, 
forlængelse godkendt til 1/9  (IB) 

● Instruktørerne er afklaret omkring situationen på afholdt møde (LJ), der afholdes 
bytræning i byen 

 
Hinnerup 

● Stadig interesse fra mulig aftager af vores klubhus 
 

Århus Syd 



● Der er betalt for huset (ML) 
● Undersøge status på forsikringer  både i Århus Syd og generelt (ML) 
● Bar & stole fjernes,  gavl ende laves (HJ&KJ) 
● Åbent hus arrangement evt. Kristi Himmelfart  
● Nyt el-abonnement via AURA 
● Borde & bænke skal flyttes fra Odder 

 
Sporup 

● Rengøring/pedel rollen afklares og meldes ud (KJ) 
● Lys parkering (LJ)  

 
 

Randers 

●  Pladsmøde i søndags, ML hjælper med oprettelse på hundeweb, ca. 5 hold forventes at 
kunne opstartes  

 
 
4. Kasser/regnskab 

● Afregning foretaget (ML) 
● Afklaring af gebyr til Telmore (ML) 
● Gennemgang af regnskabsrapport og kontospecifikation (ML) 
● Investeringsønske til trailer, priser hjemtages (LJ) 
 

 
5. Træning/uddannelse 

● Basiskursus 1/3, pt. 11 tilmeldte 
● Vi har modtaget ansøgning om elev 
● Henvendelse fra emne til HTM 
● Bedømmerdag 25/4 
● Opstart af hvalpehold Hinnerup (ML) 
● Sporprøve i 10. maj, Lissi har en scanner liggende 

 
 
6. Skue/udstilling/prøver 

● Skue Assentoft  2/3, deltagerlister, ringpersonale ok, ringtræning tilbydes, sponsor ok, 
Forplejning undersøges, (HF) rød tape (HJ), Light arbejdsplan (HF), stande evt sponsor emner 
(LJ), Rosetter OK (HF) 
● Dommer møde (nu Nordisk) søndag 1/3 hos HF 



 
7. Aktiviteter 

● Foredrag  2. april (ML) 
● Ringtræning spot arrangementer 29/3 & 17/5 (Jeane, Louise) 
● Evt. handlerkursus i sensommeren / efteråret (ML) 

 
 
8. Hjemmeside/stof til hunden 

● Afventer nye deadlines fra Hunden/Bodil (HF) 
● HTL med i næste hunden (HF) 

 

9. Evt.  
● Næste møde 11/3 (ML) 
● Bestyrelseskandidater overvejet  

 

 

Referat 27/02-2020/Klaus Jensen 


