
 

Referat af bestyrelsesmøde 06/01-2020 hos Klaus J. 

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 

● Kursuskalender modtaget fra DKK 
● Indbydelse til besøg Vilhelmsborg. Inga & Helle deltager. Der er ansat en medarbejder 
● Info fra DKK ang. takster/gebyr modtaget 
● Lempelse mht at tage ”situationsbilleder” uden samtykke 
● Skrivelse fra DKK udstillingsafdeling med program for de næste par år 
● Åbent hus hos DKK aflyst pga manglende tilkendegivelser 
● Mail fra Helle J med henvendelse fra Plantorama i Randers. ang. dyrenes dag.  
● Nyt udstillingsreglement modtaget 
● Referat fra kredsmødet modtaget 
● Nyt rally reglement modtaget 
● Henvendelse fra potefryd 
● Mht nøgler har Henrik denne opgaver 
● Henvendelse ang opretning af rallyhold hold via hundeweb  
● Gratistregler diskuteret. Der kommer en udmelding fra bestyrelsen 
● Instruktørmødet. Ny struktur for afholdelse hvor de enkelte ansvarlige præsenterer deres 

område. Årets ildsjæl uddeles iår (IB) 
 

3. Træningspladserne 
Odder 

● Kontakt Odder Kommune med henblik på at få forlænget opsigelse pt 31/3-2020 
● Henvisning modtaget til nyt sted  
● Instruktørerne er varskoet om situationen 

 
Hinnerup 

● Stadig interesse fra mulig aftager af vores klubhus 
 

Århus Syd 

● Nøgler og købskontrakt modtaget 



● Afventer Århus kommune mht lejekontrakt 
● Evt. åbent hus arrangement 
● Der undersøges mht lys 

 
Sporup 

● Det ser rigtigt fint ud i hallen og ordensregler ser ud som om de overholdes 
● Rengøring/pedel rollen afklares og meldes ud (KJ) 
● Behov for tømning af toliet? (KJ) 
● Lys inde (HJ)/ lys ude træningsplads ?, lys parkering , korrespondance strøm ved dør 

 
Silkeborg 

● Henvendelse fra Dansk Retriever klub (region centrum) ang. fællestrænings tidspunkt 
 

Basballe 

● Træningspladsen kan ikke bruges når der bygges bosted 
 

Randers 

● Rekvisitter flyttes evt. 
 
 
4. Kasser/regnskab 

● Afregning foretaget  
● Gennemgang af regnskabsrapport og kontospecifikation 
 

 
5. Træning/uddannelse 

● Sporup: Føl i gang 
● Rallyspeciale weekend Solrød 28-29/3 
● Evt. agility uddannelse Solrød hvis grundlaget er dertil 
● Henvendelse fra DCH instruktør ang. indstilling til  Nosework uddannelse 
● Basiskursus 1/3, pt. 7 tilmeldte 
● God tilslutning til efteruddannelse KTH 
● DKK Weekendkurser er steget  

 
 
6. Skue/udstilling/prøver 

● Ansøgt om hal til skue for unge hunde lør. 1/11 Gjern 



● Arbejdsplan Nytårsskue ÅFS gennemgået og aftalt  
 
7. Aktiviteter 

● Undersøge mulighed for foredrag i 2. april (ML). Oplæg fremsendes fra emne 
● Ringtræning spot arrangementer (Jeane, Louise) 

 
 
8. Hjemmeside/stof til hunden 

● Afventer nye deadlines fra Hunden/Bodil 
 

9. Evt.  
● Næste møde 18/2 (Helle) 
● Søge fond i Sparekassen 

 

 

Referat 19/01-2020/Klaus Jensen 


