
 

Referat af bestyrelsesmøde 01/09-2020 hos Mai-Britt  

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 

● Nabokredse oplever konkurrence fra nye aktører der laver hundehotel mm 
● Magtor arr. i Sproup 23/9, kontaktperson i bestyrelsen HF 
● Aura strømafregning Tranbjerg går nu direkte til kasseren 
● Info ang. pudelklubbens initiativ til støtte til DKK 
● Status brev fra DKK modtaget  
● GF ordstyrer kandidat på plads, Århus Firmasport ok, info på hjemmesiden, de enkelte 

bestyrelsesmedlemmer har tilkendegivet sin holdning til kommende bestyrelses poster og 
opgaver 
 

 
3. Træningspladserne 

Odder 

● Odder kommune har modtaget vores færdigmelding (IB) 
 

Århus Syd 

● Der er træning hver dag, der er derfor udfordringer med antallet af p-pladser når der er 
flere hold samtidig 

● 2 ekstra lamper sættes op (LJ) 
● Trapetztag på overdækket terrasse (HJ+hjælpere) 

 
Sporup 

● DCH har klubhus inventar liggende i vores container 
● Strøm og ventilation i containeren ? (KJ) 
● Møde med pladsmand ang. arbejde der forventes foretaget (KJ) 
● Der har været service på toiletvognen (KJ) 
● Der skal laves nye nøgler til Sporup (HJ) 
● Rydder indgang til rytterstuen (LJ) 

 



Hinnerup 

● Klubhuset er kommet godt til Hinnerup 
 

Randers 

● Rottweiler klubben er ved at undersøge med kommunen ang. nyt/forbedret tag 
● Der har været arbejdsdag 
● Instruktør flytter og stopper 
 
Århus Ringtræning 

● Hvor mange må vi være (pga corona) /skal der laves tilmelding (HF) 
 
 
4. Kasser/regnskab 

● Afregning foretaget 
● Gennemgang af forslag til årsregnskab (ML) 

 
5. Træning/uddannelse 

● Der kommer en DKK uddannelse på hoops 

● Instruktøreksamen 22/8, 2 stk bestod 😊 
● Odder lukket ned hører nu til Århus syd (Tranbjerg) hvor teori afholdes 
● Forslag til workshop godkendt (gå pænt i snor) 

 
6. Skue/udstilling/prøver 

  
● 9/1 -2021 Nytårsskue, dommere ok , undersøge størrelse på hallen (HF) 
● Unghundeskue aflyst i efteråret 
● Kan vi stadig regne med vores hovensponsor ? (LJ) 
● Sommerskue 27/6 undersøges nærmere 

 
7. Aktiviteter 

● Foredrag udskudt på ubestemt tid pga Corona situationen (ML) 
● Handlerkursus 10/10 (HF) 
● Basiskursus 25/10 
● Magtor arr. i Sporup 23/9, kontaktperson i bestyrelsen HF 

 
 
8. Hjemmeside/stof til hunden 



● Deadline næste hunden 11/9 (Odder kontaktinfo slettes, Basiskursus, Nytårsskue, HLT 
● Splitte FB gruppen Sporup/Hinnerup (LJ) 
● Odder træningsplads slettes, instruktør info flyttes ind under Århus syd. (EH) 

 

9. Evt.  
 

 

Referat 01/09-2020/Klaus Jensen 


