
 

Referat af bestyrelsesmøde 04/08-2020 hos Erik. 

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 

● Opdaterede retningslinjer for afholdelse af hundeudstillinger/skuer modtaget 
● Der er en korrespondance med rally udvalget 
● Vi henviser til instruktørhåndbogen ang. regler for udbetaling af kørselspenge 
● Bestyrelsen skal sikre at instruktørene kender og forstår instruktørhåndbogen. Kunne evt 

overvejses som et pkt. på instruktørmødet 
● Tilskud til indkøb  via ”500 kr´s reglen” skal præciseres. Generelt skal bestyrelsen altid 

spørges inden der købes ind 
● Brochure fra Basballe er rigtig god. Overvejes til National 
● Juniorhandler ringtrænings arr. i Sporup var vellykket 
● Generalforsamlingen afholdes hos Århus Firmasport 
● Dommerlister for 2021 udstilinger modtaget fra DKK 
● Youtube kanal for DKK Kreds 6 evt. i fremtiden. Evt vise forslag på instruktørmødet. Kvalitet 

og vedligehold skal være i orden og styres  
● Der er søgt om tilskud til arrangementet Pænt i snor (Irene Jarnved) som bestyrelsen 

godkendte 
● Inventarlister modtager fra alle pladser på nær Basballe. Fint grundlag til vurdering af 

aktiver i kredsen 
● Talte om udbetaling af div. honorarer  

 
 

3. Træningspladserne 
Odder 

● Container flyttes til Sporup inden 1/9 (KJ) 
● DCH Klubhus flyttet 
● Skrive til Odder Kommune at vi er klar til aflevering (IB) 

 
Århus Syd 

● Gulvlister sætte op i tidsrummet uge 34-36 (HJ)  



● Mht vand og kloakering skal vi henvende os til Århus vand (KJ) 
● Tilbud på projekt  (KJ) 

 
Sporup 

● Kontakte pladsansvarlig mht klip af læbælter (KJ) 
● Der er problmer med vand i toiletkabine, reklameres til udlejningsfirma(KJ) 
● Generelt er der for få hold i Sporup vi overvejer hvordan vi kan booste interessen for 

pladsen 
 

De andre pladser blev ikke behandlet på dette møde 

 
 
4. Kasser/regnskab 

● Afregning foretaget 
● Gennemgang af regnskabsrapport og kontospecifikation (ML) 
● Overskuelig oversigt fremlagt (ML) 
 

 
5. Træning/uddannelse 

● Hundeweb fastholdes og der hjælpes og informeres ved problemer (alle) 
● Tilmeldt 3 instruktører til grundudd. 
● Instruktøreksamen 22/8 
● Elev uddannelsen er blevet dyrere 
● Snarlig efteruddannelse HLT Vilhelmsborg 

 
6. Skue/udstilling/prøver 

● Der er afholdt sporprøve  
● Skue unghunde kræver speciel corona håndtering. Alle overvejer til næste BM om det er 

ansvarligt/rentabelt at afholde efter de stramme retningslinjer  
● 9/1 -2021 Nytårsskue,  dommere ok 
● Unghundeskue 20/3-2021 
● Sommerskue 27/6 undersøges nærmere 
● Efterårsskue overvejes også 

 
7. Aktiviteter 

● Foredrag udskudt på ubestemt tid pga Corona situationen (ML) 
● Handlerkursus 10/10 oprettes på hundeweb (HF) 
● Basiskursus 25/10 



 
 
8. Hjemmeside/stof til hunden 

● Deadline næste hunden 14/8 ( Basiskursus, GF reminder, handler kursus, unghundeskue) 
● Splitte FB gruppen Sporup/Hinnerup (LJ) 

 

9. Evt.  
● Næste møde 1/9 (ML)  
● Vi har fået tilsagn fra emne der vil opstille til bestyrelsen  
● Den enkelte skaloverveje sin holdning til bestyrelses sammensætningen til næste møde 

 

 

Referat 23/08-2020/Klaus Jensen 


