
Referat af instruktørmøde 28/1-2020 Assentoft Hallen 

Deltagere:   

Bestyrelsen: Erik Hedegaard(EH), Inga Bonnez (IB), Klaus Jensen (KJ), Helle Faarup (HF), Lissi L. 
Jacobsen (LJ), Mai-Britt Laugesen (ML), Henrik Juel (HJ) 

Instruktører:   

Ilse Diin (Basballe), Susanne (Basballe), Pia (Rally Sporup), Lisbeth ( Randers), Anne Grethe (Spor), 
Maja(elev Sporup), Linda(Sporup), Marie (Århus), Helle(Århus), Mette(Århus), Camilla(Hinnerup), 
Lisbeth (Randers), Louise(ringtræning), Linda(Basballe), Birthe (Århus), Jeane(Århus) 

1. Velkomst 
 Dagsorden gennemgået. Tak til fremmøde 

 
2. Præsentation 

 Bestyrelsen præsenterede sig kort med navn og hverv. Herefter præsenterede de 
fremmødte instruktører sig.  
 

3. Kort Orientering v. Inga B 
 Afdelingskontor (eller er det en træningsplads !) Vilhelmsborg etableret, vi ser  en 

konkurrent til kredsen, har henvendt os til DKK ang. problematikken i dette, behandles på 
næste forretningsudvalg 

 Ny privat træningsplads i Hasselager starter op 1/3 
 Træningsplads Århus Syd i Tranbjerg lejet gennem Århus Kommune starter op nu der 

arrangeres åbent hus 
 Vi er opsagt i Odder  
 Regner med at kunne sælge huset fra Sabro 

 
4. Orientering v. Helle F 

 Ringtæning i Århus, Randers, Sporup, Kolind 
 Louise & Jane er nu juniorhandler instruktører og skal afholde spot kurser 

 
5. Orientering v. Lissi L 

 KTH udfases til HLT, efteruddannelse planlagt 15/2, vores input er ikke taget med i det nye 
koncept 

 Hjemmesiden, husk at slå hold op på hjemmesiden før FB m.m. Pladsansvarlige er 
ansvarlige for at fortælle om indlæg skal pilles af 

 Instruktør håndbogen skal opdateres 
 Husk at besvare henvendelser fra kursister 



 Husk at ved sygdom skal man som holdansvarlig selv finde afløser/aflyse/finde ny termin 
 Efteruddannelse skal gøres færdig 
 Agility uddannelse send ansøgning 
 Orientering ang aktiviteter. Vi har 4 rally prøver i 2020, 3 skuer i 2020, National i 2022 
 Hundedage 2020 hvor vi deltager med en infostand, deltagere søges til at fortælle om 

kredsen virke og hvad vi kan tilbyde 
 hund i friheden, det kommer ikke mere , de ønsker ikke hunde længere 
 Hund i fokus, kredsen overvejer vores arrangement i dette 
 Foredrag 2/4 Karina ang. hundens følelser 
 Instruktør weekend 2021, ønsker til emner modtages meget gerne 
 DKK efterlyser indlæg til Hunden 
 Regler for Gratister på hold (ikke ringtræning) oplyst 
 

6. Hundeweb v. Mai-Britt L 
 Der er mange der afregner hold før de starter, så opfordring til at sende færdigmelding ca. 

1 uge før hold start 
 Afregning sendes så snart vi har modtaget pengene fra DKK 
 Prøvemedlemsskaber indmeldes af ML før opstart 
 Husk at sende mail med færdigmelding, holdnummer, og ”regnestykke” på hold økonomi 
 Generelt fungerer det godt med hundeweb, så fortsæt med den gode stil 
 Kan der indføjes et felt med variabel enhed, ønske herom skal videre sendes til DKK, kan 

evt løses som tilkøb til eksisterende hold 
 

7. Spor v. Anne Grethe 
 Ny instruktør 
 Nyt hold gået i gang,  
 Trægt at få tilladelse til skovareal, 9 klubber som bejler til det samme reducerede areal 
 Skrift ang. problematikken udfærdiges som vi skal gå videre med til DKK,  
 Cykel sporten tager/får alle fordele, der kunne evt. sætte møde i stand for at komme med 

fælles fodslag over for naturstyrelsen  
 Dialog mellem Linda (som har erfaringer med lignende problematik)  

 
8. Nyanskaffelser 

 Sporup. Nye rally skilte 
 Århus skal lige holde plads møde før de melder tilbage 
 Randers mangler ikke umiddelbart noget 
 Silkeborg mangler ikke noget 
 Basballe. Mangler ikke noget, de har til gengæld rally skilte holdere i overskud 



 
9. Instruktørgave 

 Gave en ”bluse”, størrelser afklares i dag, Klausens er hovedsponsor 
 

10. Evt  
 Årets ildsjæle 2019 er: Marie&Mette, stort flot arbejde under ekstremt dårlige forhold, 

altid positive og glade 
 Orientering fra Basballe ang. situationen med nedrivning og genopbygning, pt på vågeblus 

men fremtiden bliver god 
 Fri diskussion ang. DKK Vilhelmsborg problematikken. Der er opbakning til at lave et 

”instruktørbrev” til DKK hvis nødvendigt. Afventer udmelding fra DKK 
 Reklame for træning igangsættes, evt ved Magtor og dyrlæger m.m. 
 Tak for god ro og orden 
 

Referat 28/1-2020/Klaus Jensen   

 

 


