
 

Referat af bestyrelsesmøde 18/05-2020 på Odder pladsen. 

Deltagere:  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 

● Trailer købt som aftalt 
● Modtaget Info fra DKK ang. Nye takster for 2020 
● Modtaget Info fra DKK ang. Nye regler for juniorcerter 
● Opstart hundefitness hold lyder meget interessant og noget vi vil gå videre med i 2021  
● Samsø afholder rallyprøve i oktober hvilket er accepteret 
● Mail problemer hvis der anvendes Live Mail 
 

3. Træningspladserne 
Odder 

● Container flyttes til Sporup inden 1/9 (KJ) 
● Kontakt DCH ang. Klubhus som skal flyttes inden 30/6 (IB) 
● Arbejdsdag 7/6 kl. 9. Husk traliere, aftalt værktøj m.m.  

o Fliser fjernes enten af BM eller entrepernør (KJ) 
o Fjerne tlf. pæle 
o Borde og stole flyttes til Tranbjerg 
o Fjerne højbede 
o Fjerne udendørs lys, skjul, borde/bænke, rækværkskilte ved vejen 
o Koble strøm fra 
o Tømme huset for løsøre 
o Lys armatur pilles ned 
o Træningsudstyr fjernes før 7/6 
o Vand kobles fra  
o Komfur& køleskab til Tranbjerg 
o Lissi står for morgenmad 

● Der står 3-4 cm vand i traileren 
 

Hinnerup 

● Hold starter op efter sommerferien 



 
Århus Syd 

● Gulvlister sætte op (HJ)  
● Affald under halvtag skal på genbrug (LJ) 
● Mangler hylder i højskabet (HJ) 
● Mht vand og kloakering skal vi henvende os til Århus vand (KJ) 
● Tilbud på projekt  (KJ) 
● Lukke vask med plade (HJ) 
● Filmhold har været på besøg (LJ) 

 
Sporup 

● Ikke behandlet på dette møde  
 
 
4. Kasser/regnskab 

● Afregning sendes til ML (alle) 
● Gennemgang af regnskabsrapport og kontospecifikation (ML) 
● Ønske om overskuelige oversigter diskuteret (alle) 
● Katalog salg bortfalder da det fremover bliver on line 
● Skriv til pladsansvarlige at vi skal have inventarlister (LJ) 
 

 
5. Træning/uddannelse 

● Hundeweb fastholdes og der hjælpes og informeres ved problemer (alle) 
● Elever, 4x grundudd. med henblik på Nosework, Rally, HTL (LJ) 
● Ok til spor mht at bruge Århus Syd (LJ)  
● Ringtrænnig starter uge 32 info til hjemmesiden (HF) 

 
6. Skue/udstilling/prøver 

● National dommerliste godkendt alle kommer gerne  
● Skue unghunde dommere ok , Klaus skueleder 
● Nytårsskue dommere ok 
● Der arbejdes på at få styr på rallyprøver i Juni  

 
7. Aktiviteter 

● Foredrag  udskudt på ubestemt tid pga Corona situationen (ML) 
● Handlerkursus i efteråret (ML), datoforslag 4/10 eller 11/10 (HF) 

 



 
8. Hjemmeside/stof til hunden 

● Tjek at info om ringtræning står korrekt (HF) 
● Tjek at info om instruktørerne står korrekt (LJ)) 
● Deadline næste hunden fremsendes med referat (HF+KJ) 
● GF ind i aktivitetskalenderen (EH) 

 

9. Evt.  
● Næste møde 16/6 (HJ) Jagtvej 13, 8920 Randers NV 

 

 

Referat 06/06-2020/Klaus Jensen 


