
       
Referat bestyrelsesmøde i DKK Kreds 6  

Mandag den 12/4-21 kl. 18.00 

Deltagere: Klaus Jensen (KJ), Mai-Britt Laugesen (ML), Helle Faarup (HF), Lissi 
Jacobsen (LJ), Henrik Juel (HJ), Lisbet Graven (LG) og Rikke Svendsen 

 Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 
2. Orientering/konstituering (KJ/Alle) 

a. Vision udsendes -HF 
b. Partoutkort bestilles ,- KJ 
c. Møde EH+KJ med Jens Glavind på Vilhelmsborg 

- Godt møde med rundvisning og info 
d. DKK skal kontaktes vedr. medlem i familiehundeudvalget (KJ) 
e. Konstituering: 

- Formand: LJ 
- Næstformand: HF 
   - Hunden, referater 
- Kasserer: ML 
- Sekretær: KJ 
   - Hundeweb – check at det er korrekt oprettet/opdateret 
- Best medlem: LG 
   - Spor 
- Best medlem: HJ 
- Best medlem: RS 
   - sponsorat 
   - søge fonde 

3. Kasserer/regnskab (ML) 
a. Gennemgang af regnskab 
b. Corona hjælpepulje – søges igen 
c. Udfyldelse af skema til Sparkassen Kronjylland – ML 
d. Underviser på basis: 600 kr. fremover.  

4. Træning/uddannelse (LJ & LG) 



a. Ny elev Aarhus- LJ 
- Ny mulig elev – starter op 

b. - Pia, Jesper & Karen: Indstillet til instruktøreksamen i maj 
c. Status på elever: Lærke, Emma, Paulina og Pernille 
d. Pladsmødet Aarhus -LJ 

- Forespørgsel på jagttræning: Vi forespørger DKK om vi må 
udbyde træningen – LJ 
- Har DKK et skriv på hvor meget instruktører må modtage 
skattefrit? - ML 

e. RS – muligvis hvalpemotivation i Kolind 
f. Status på ringtræning (LG) 

- I gang på alle pladser – vi fortsætter med Hundeweb/tilmelding 
g. Instruktørmøde 8/6-21 

- Invitation sendes LJ 
5. Træningspladserne (KJ) 

a. Sporup pladsen lige nu (LG) 
- LG har oprettet FB gruppe og ny kalender 
- Der skal laves ekstranøgle til toilettet i Sporup – HJ 
- Hyldeknægte til rytterstuen – vi afventer 
- Skurvogn skal afvikles – afventer næste pladsmøde 

b. Tømning af begge toiletter: KJ 
c. Hinnerup 

- Kan vi få en nøgle til containeren? – KJ 
d. Silkeborg 

- Der vokser planter under udhænget - HJ 
- 1 tagplade er ødelagt - HJ 
- Balance bom er i stykker – HJ 
- Stabelstole skal fjernes – HJ 

e. Aarhus 
- Terrasse tag er ordnet 
- KJ har forespurgt om instruktørerne vil sætte hegn op 
- KJ har bedt Mette Jacobsen at tage kontakt til HJ vedr. skjul 

6. Skue/udstilling/prøver (HF/ML) 
a. Skue 24/5-21 
b. Email ”Udstilling” oprettes - HF 
c. Nordisk udstilling 2022 



d. Rallyprøve 24/4-21 
- 23/4-21: ML-KJ-LJ-HJ-Torben 
- 24/4-21: Mgl 1 pers (tidtagning) 

e. Rallyprøve 26/6-21 
- ML spørger hjælpere (Torben+Camilla) 

f. Rallyprøve Samsø 17/10-21: Godkendt – ML giver besked 
g. Tøj til bestyrelsen ifb udstilling/prøver 

- RS kontaker Freka 
7. Aktiviteter (Alle) 

a. Basiskursus 18 september  
b. Online kursus ”Familiehunden” 15/6-21 
c. Vi skal være mere progressive med arrangementer  

8. Hjemmesiden (KJ) 
a. ”Splash” skal på hjemmesiden 
b. Ny kontaktboks skal på hjemmesiden 

9. Stof til Hunden (HF) 
a. Nye poster – opdateres i kontaktboksen 
b. Basiskursus 18/9-21 

10. Evt. 

 

 


