
       
Referat af bestyrelsesmøde i DKK Kreds 6 

Onsdag den 15/2-21 
 Afbud: HJ 

 Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 
a. Referat blev godkendt 
b. Ingen ildsjæl i 2020 

2. Orientering (Erik) 
a. Opfølgning på referat fra sidste møde 
b. Corona-hjælpepulje – EH + ML har søgt i alt DKK 94.000 – fordelt på tabte 

rallyprøver, skuer og træning. 
c. Møde med Jens Glavind på Vilhelmsborg 16/3-21. 

EH og KJ er indkaldt og deltager. EH sender oplæg til mødet til Jens Glavind – 
vi skal vide hvad mødet skal indeholde. 

d. Repræsentantskabsmødet 
Flyttet til 23/10-21 sammen med inspirationsdage. 

e. Vores vision 
HF renskriver – se ref fra BM hos LG. 

3. Kasserer/regnskab (Mai-Britt) 
a. Gennemgang af regnskab 
b. ML forbereder revideret budget til næste møde. 
c. Vi forventer svar omkring Corona tilskud i løbet af marts 
d. Alle bedes sende kontonr. til ML til oprettelse. 

4. Træning/uddannelse (Lissi & Lisbet) 
a. Online træning  

Stor ros fra HF til Mette Jacobsen omkring online træning og forberedelse. 
b. Vi må træne på Kærligheden (Skb). LJ har bedt Marie om at få noget på skrift 

fra Skb Kommune. 
c. Det er vigtigt, at prioritere hvalpehold højest ved holdoprettelse. 
d. EH deltager fra bestyrelsen på næste pladsmøde i Aarhus. 

5. Træningspladserne (Klaus) 
a. Opfølgning på indbrud på Aarhus plads (EH) 

EH har hentet de stjålne effekter hos politiet. KJ kontakter 
forsikringsselskabet vedr. pris på vindue. Skal vi melde det til forsikringen? KJ 
vender tilbage. 



b. Aarhus: Hegn –  KJ koordinerer med Mette omkring hvad der skal indhegnes. 
Afventer pris fra HJ 

c. Skjul – afventer pris fra HJ. 
d. Der ligger en skabslåge der skal sættes op – KJ koordinerer med HJ. 

6. Skue/udstilling/prøver (Helle + Mai-Britt) 
a. Skue 21/3-21 

HF aflyser – ML tilbagebetaler. 
b. Sommerskue 24/5-21 – vi afventer. 
c. Nordisk udstilling 2022 – HF indkalder til møde i aug/sep 
d. Rally prøver 2021 (EH): 

Rallyprøve 24/4-21: Vi forventer at den afholdes. 
Prøveleder: ML 
Bestyrelsen og Torben Nielsen hjælper. 

7. Aktiviteter (Alle) 
a. Hundedagene i pinsen 2021 på Vilhelmsborg (EH) 

Vi afventer tilbagemelding om afholdelse af skuet fra DKK (EH). 
8. Hjemmesiden (Klaus) 

a. Spor vil gerne have hold oprettet. De sender allesammen til KJ om de samme 
hold. LJ beder dem om, at der kun er én person der kontakter KJ. 

b. Mette Jacobsen har sendt til KJ vedr nye hold der skal oprettes på Aarhus 
pladsen. 

c. Rækkefølgen på hold på Aarhus pladsen skal ændres til kronologisk (KJ) 
d. Oprettelse af ny fane for rally (KJ) 

9. Stof til Hunden (Helle) 
a. HF har udsendt ny udgivelsesplan for Hunden 

10. Evt. 
a. Instruktørmøde kan evt flyttes til grillhygge i Sporup i juni. 
 

15.2.21 
Helle Faarup 


