
       
Referat af bestyrelsesmøde 18/8-21 

Deltagere: Lissi Jacobsen (LJ), Helle Faarup (HF), Klaus Jensen (KJ), Mai-Britt 
Laugesen (ML), Lisbet Graven (LG), og Jeane Sørensen 

Afbud: Rikke Svendsen (RS) 

 Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt og underskrevet 

2. Orientering (LJ) 
a. DKK inspirationsdage- Kobæk- LJ 

- LJ har sendt mail. 
  Alle skal tilmelde sig hver især – både moduler og 
repræsentantskabsmøde - senest 10/10-21. 
- Der skal bestilles 2 dobbeltværelser - ML 

b. Kommende GF- LJ 
- Afholdes i Assentoft 
- Opslag til hjemmesiden – HF sender til KJ 

3. Kasserer/regnskab (ML) 
a. Gennemgang af regnskab 

- Udkast til regnskab godkendt 
4. Træning/uddannelse (LJ & LG) 

a. Status over instruktører og elever – LJ 
- Karen Berentsen: Flyttet til Aarhus Syd 
- Hinnerup: Vi har fået en ekstra træningsdag – Mandag til     
Nosework pga stor efterspørgsel 
- Michelle er ny elev i Hinnerup hos Camilla. 
- Silkeborg: Nyt føl er godt i gang + Lærke tilmeldt uddannelse og i 
gang som elev. 
- Aarhus: Paulina er nu tilmeldt uddannelse og i gang som elev.  
- Aarhus: Stadigvæk stor efterspørgsel på hvalpehold. 
- LP uddannelse: Vi samarbejder med DKK, Vilhelmsborg om 
uddannelse af LP instruktører.  



b. Instruktør der ”dobbelt jobber” til diskussion -LJ 
- Vores instruktører må ikke dobbelt jobbe – både i Kreds 6 og et 
andet sted (egen specialklub er undtaget). 
- Vores instruktører må ikke udbyde kurser i andre regi som de 
kunne have udbudt i kredsen. 
- Juniorhandler ansvarlig: JS 

c. Ringtræning Sporup indendørs (LG) 
- Ringtræner i Sporup i vintersæsonen er på plads.  

d. Ringtræning: Vi fastholder tilmelding via Hundeweb til alle pladser 
fremover. 

5. Træningspladserne (KJ) 
a. Udlejning Sporup (LJ) 

- Ansvarlig: JS – Email oprettes: KJ 
b. Aarhus: Der er sat lidt mere lys op 
c. Aarhus: Skjul og rækværk – KJ spørger Jan 

6. Skue/udstilling/prøver (HF/ML) 
a. Sponsorer (RS) 

- RS søger til skuer og rallyprøver 
b. Rallyprøve 25/9-21 (ML) 

- Hjælpere fredag opsætning: KJ + (Jens)  
- Hjælpere Lørdag oprydning: KJ 
- ML søger efter flere hjælpere, fx vores egne instruktører 

c. Rallyprøver 2022 
- 30/4-22 med DM udtag 
- 24/9-22 med DM udtag 

d. Skue 30/10-21 (HF) 
- 4 dommere er inviteret 
- Ringpersonale er inviteret 

e. Nordisk udstilling 2022 (HF) 
- Møde 7/9-21 hos HF 

f. HLT prøve afholdt 7/8-21 
- alt gik godt med afholdelse af den første prøve 
 

7. Aktiviteter (Alle) 
a. Hund i Fokus – LJ 

- Handlermatch, Pelsplejestation, div træningsaktiviteter 



b. Hunde fitness v. Magtor 2/10-21 -LJ 
- Kl 9 – 16 
- JS: Opretter på Hundeweb  
- LG: Køber morgenmad og sandwich 

c. Nye tiltag – Anatomi – HF kontakter A. Bystrup 
8. Hjemmesiden (KJ) 

- Juniorhandling - JS 
- Skue x 2 - HF 
- Handlermatch - JS 
- Sporup ”rallyprøve” fjernes – KJ 
- Randers – HJ skal anføres som instruktør 

9. Stof til Hunden (HF) 
- Rallyprøve 18/12-21 – ML 
- Alle må fremover gerne tænke på stof til Hunden 
- Kommende deadlines: 
 

Blad:                                           Deadline:                                       Ude hos abonnenter: 
Septembernummeret torsdag 12. august 20. – 24. september 
Oktobernummeret torsdag 9. september 18. – 22. oktober 
Novembernummeret torsdag 7. oktober 15. – 19. november 
Decembernummeret torsdag 4. november 16. – 21. december 

  
10. Evt. 

 

 

Næste møde: 14/9-21 


