
       
Referat af bestyrelsesmøde via Teams 9/3-21 

Deltagere: Erik Hedegaard (EH), Klaus Jensen (KJ), Mai-Britt Laugesen (ML), Helle 

Faarup (HF), Lissi Jacobsen (LJ), Henrik Juel (HJ), Lisbet Graven (LG) 

  

1. Godkendelse af referat 

2. Orientering (Erik) 

• Opfølgning på referat fra sidste møde 

- Instruktørmøde 8/6-21 

• Corona-hjælpepulje  

– fedt med godt tilskud – vi søger igen når pulje bliver frigivet igen 

• Møde med Jens Glavind (JG) på Vilhelmsborg 

- Afv svar fra JG 

• Vores vision  

- godkendt 

3. Kasserer/regnskab (Mai-Britt) 

• Gennemgang af regnskab 

- Fremover skal instruktørerne tilbagebetale gebyr hvis kursisten 

får penge tilbage. LJ indfører det i instruktionshåndbogen 

• Gennemgang af budget for resten af regnskabsåret. ML retter til 

og sender ud. 

• Betaler vi negativ rente? (LL) 

- vi betaler ikke negativ rente 

4. Træning/uddannelse (Lissi & Lisbet) 

• Juniorhandlertræning 2/4-21 i Sporup (HF) 

• Status på ringtræning (LG) 

- Aarhus starter ringtræning søndag den 14/3-21 rundt omkring i 

byen.  

- LG har sendt mail ud til alle ringtrænere med opfordring om en 

idé til opstart af ringtræning. 

- Kolind starter 01.04.21. 



- LG indkalder til pladsmøde i Aarhus for ringtrænerne. 

- ML stopper som ringtræner. 

• Ansøgning om efteruddannelse (LL) 

- Efteruddannelsesweekend for hvalpeinstruktører 15+16 maj -21: 

Mette, Marie og Karina har ansøgt. LL og ML vil også deltage. LL 

tilmelder alle 5. Pris 1.300 pr. pers. 

• Ansøgning for ny kommende instruktør (LL) 

- LL har talt med ny kommende interesseret instruktør. LL arb 

videre med det. Skal gå føl i Silkeborg hos Anne/Maja. 

5. Træningspladserne (Klaus) 

• Pladsansvarlig Sporup 

- LG er fremover ny pladsansvarlig. EH hjælper så længe der er 

brug for det 

• To Do listen (KJ) 

- Sporup: Opretning af græsarealer: Der skal rettes op på huller og 

kørespor. LG sørger for sand til banen. KJ skal godkende prisen før 

det bliver sat i gang.  

- Sporup: Huller i p-pladsen. LG sørger for stabilgrus. KJ Skal 

godkende prisen før det bliver sat i gang. 

- Sporup: Mulvarpeskud skal udjævnes.  

- Aarhus: KJ + HJ tager hånd om taget når vejret bliver bedre. 

- Aarhus: KJ har aftalt med Mette om hvor og hvor meget hegn 

der skal sættes op. KJ + HJ sætter hegnet op med hjælp fra Jesper 

Wiesmar. 

- Aarhus: Status på vindue – HJ har en pris på ca. 1.000 kr inkl. 

kørsel. HJ køber vindue og sætter det i. Gerne hurtigst muligt.  

Aarhus: HJ sætter låge fast på skab. 

Aarhus: HJ skal lave 2 permanente skjul. Skal sættes op hurtigst 

muligt. 

• Status på indbrudssagen – Aarhus Syd (KJ) 

- KJ prøver at skaffe nøgler til toilettet. 

- Sagen er ellers afsluttet.  

• Skanderborg (LL) 

- Vi afventer svar fra Skb kommune. Marie sender 

korrespondancen til KJ. KJ tager over herfra. 



• Pladsmøde Aarhus (LL)  

- Via Teams 20/3-21. EH + LL deltager i mødet. 

• Hinnerup: KJ kontakter Søren, DCH 

6. Skue/udstilling/prøver (Helle) 

• Skue 24/5-21 i Aarhus (HF) 

• Nordisk udstilling 2022 (HF) 

• Rallyprøve 24/4-21: ML er tovholder og sørger for hjælpere. ML 

planlægger hjælpermøde. 

7. Aktiviteter (Alle) 

- 6/4-21: Online foredrag: ”Lær at tale samme sprog som din hund” 

- Vi skal finde et foredrag – alle tænker på forslag. 

- Vi skal afholde basiskursus i efteråret. 

8. Hjemmesiden (Klaus) 

• Forslag fra Lissi – ”sådan finder du den træning du søger” (KJ) 

- KJ laver ny ”splash” eller lign på forsiden. 

• Der er tekster omkring ringtræning der trænger til opdatering (KJ)  

- KJ opdaterer fanerne. 

9. Stof til Hunden (Helle) 

• Deadline 11/3-21 – udkommer 15-17 april 

- Rallyprøve 24/4-21 

- Sporprøve 17/4-21 

10. Evt. 

 

Næste møde: 12/4-21 

 

 

09.03.21 

Helle Faarup 


