
 

Referat af bestyrelsesmøde 13/01-2020 On-Line 

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

1. Godkendelse af referat 
● Referat blev godkendt. Underskrives når vi mødes igen 

 
2. Orientering 

● Der er styr på evt.  gaver til instruktørmødet 
● Årets ildsjæl tages op på næste bestyrelsesmøde 
● Kredsmøde med 4 deltagere 
● Vision skrives ren (HF) 

 
3. Kasser/regnskab 

● Regnskabsrapport gennemgået (ML) 
● Gennemgang af træningsplads oversigt (ML) 
● Søge om tilskud for tabt indtjening på corona aflyste skuer og prøver (EB) 
● Budget revidering på næste møde (alle) 
 

 
4. Træning/uddannelse 

● Anmodning om kursus behandlet og besluttet (LJ) 
● Rally træning tilbydes i begrænset niveau pt, emne til ny instruktør (LJ) 
● Instruktør startet op med uddannelse i Horsens Hundecenter (LJ) 
● Ny Rallyansvarlig (ML) 
● Rallyudvalg reetableres (ML) 
● Træning Basballe er i fokus 
● Silkeborg har aflyst, Hin 
● Hinnerup og Århus har udskudt . On-Line afprøves i Århus 
 

5. Træningspladserne 
Århus 

● Indbrud/hærværk opklaret, afventer info fra Politiet mht hvad der er fundet af stålet indbo, 
forsikring kontaktes herefter (KJ)  

● Vindue skiftes (HJ) 
● Hegn projekt (KJ) 



● Skul (HJ) 
 
Generelt 

● To Do Lister opdateres (KJ) 
● Muligheder for træning i Skb. Kommune undersøges 
● Spring og tunneler modtaget fra Basballe 

 
 
6. Skue/udstilling/prøver 

● Rallyprøve 2072 aflyses, afbud til dommer (EB), deltagere får afbud gennem 
hundeweb(ML), DKK får besked (LJ) 

● Nej tak til DKK mht rallyprøve Vilhelmsborg  
● Sporprøve 17/4 
● National som fat pkt på dagsordenen fremafrettet (HF) 
● Sponsor ok til unghundeskuet 20/3 

 
7. Aktiviteter 

● Forslag fra spor godkendt 
● Basiskursus on-line ok ( samles på en dag)  

 
 
8. Hjemmeside/stof til hunden 

● Rallyansvarlig på hjemmesiden (KJ) 
● Aflyse rallyprøve (KJ) 
● Henvisning til at vi følger myndighedernes anbefalinger (KJ) 

 

9. Evt.  
● Pladsmand Sporup stoppet.  Tages op som pkt. på næste pladsmøde 
● Næste møde 15/2 online med mindre andet aftales 

 

 

Referat 25/01-2021/Klaus Jensen 


