
 

Referat af bestyrelsesmøde 11/03-2020 hos Mai-Britt Laugesen. 

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 

● Henvendelser fra Sporup ang. materialer. Konklusionen er at der NU skal besluttes hvem 
der laver inventar lister fra de enkelte træningspladser 

● Opfordring til at deltage i dommermøde (agility). Vi er i dialog mht løsning (IB) 
● Vilhelmsborg tilbagemelding modtaget fra DKK efter deres forretningsudvalg. Sagen er nu 

afsluttet (IB) 
● Info fra DKK ang. kurser rundsendt (IB) 
● Bestyrelsen ønsker ikke udlejning af Sporup hallen hvilket er meddelt forespørgende (IB) 
● Rally arr. nu sat på hjemmesiden for at øge reklameværdien 
● Forespørgelse om at starte hundefitness hold lyder meget interessant og noget vi vil gå 

videre med (IB) 
● Step bænke til Rally nu indkøbt 
● Anvisning fra DKK ang. bedømning af flerfarvede pudler 
● Børneattester skal fremskaffes (IB) 
● Hundedagene bemanding og plan for vores arrangement ok (IB&LJ) 
● Vi har fået opdateret tilbud på forsikringer (ML), vi skal vurdere løsøre og lokationer (ML) 
 

3. Træningspladserne 
Odder 

● Opsigelse forlængelse godkendt til 1/9 (IB) 
● Glasfiber væv til Tranbjerg Syd 

 
Hinnerup 

● Stadig interesse fra mulig aftager af vores klubhus 
 

Århus Syd 

● Skrivelse fra boxerklubben ang mellemregning for leje  
● Gavlende & gulv laves (HJ&KJ) 
● Åbent hus arrangement Kristi Himmelfart  



● Mht vand og kloakering skal vi henvende os til Århus vand (KJ) 
● Tilbud på projekt  
● Er der andre investeringsprojekter overslag (HJ&KJ) 
● Søge Arkil (fond) om projekt (HJ) 
● Borde & bænke skal flyttes fra Odder 
● Gulv tilbud accepteret (HJ) 

 
Sporup 

● Lys parkering lavet (LJ)  
 
 
4. Kasser/regnskab 

● Afregning foretaget (ML) 
● Gennemgang af regnskabsrapport og kontospecifikation (ML) 
● Tjek af regning fra Assentoft (ML) 
● Fin udvikling i Randers 
● Telmore er igen kontaktet mht fejl fakturering (ML) 
● Trailer tilbud accepteret (700 kg) 
 

 
5. Træning/uddannelse 

● Bestyrelsen støtter henvendelse fra emne ang ønske om at blive indstillet til eksamen (LJ) 
● 3 kommende instruktører var til basiskursus (LJ) 
● Opdateret instruktørliste udleveret (LJ). Antallet af instruktørerne er stigende 😊 
● Uddannelses protokol udleveret (LJ) 
● Instruktørhåndbogen revidere og sendt ud til gennemsyn (LJ)  

 
6. Skue/udstilling/prøver 

● Skue Assentoft aflyst pga Corona situationen 
● Dommer møde afhold ang. Nordisk søndag 1/3  
● Sommerskue dommere ok 

 
7. Aktiviteter 

● Foredrag  2. april (ML) 
● Handlerkursus i sensommeren / efteråret (ML), datoforslag (HF) 

 
 
8. Hjemmeside/stof til hunden 



● Åben hus arrangement med i næste hunden (HF) 
 

9. Evt.  
● Næste møde 22/4 (HJ) Jagtvej 13, 8920 Randers NV 

 

 

Referat 11/03-2020/Klaus Jensen 


