
       
Referat af bestyrelsesmøde 14/9-21 

Deltagere: Lissi Jacobsen (LJ), Helle Faarup (HF), Mai-Britt Laugesen (ML), Lisbet 

Graven (LG), Rikke Svendsen (RS) og Jeane Sørensen (JS) 

Afbud: Klaus Jensen (KJ) 

 Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

2. Orientering (LJ) 

a. Email oprettes ”Juniorhandleransvarlig” – (KJ) 

b. Hund i Fokus var en succes. Vi fik talt med mange mennesker og 

delt meget info materiale ud. Handlermatchen var også en stor 

succes. Vi er blevet nogle erfaringer rigere til næste år. Vi skal 

være flere folk næste år. 

3. Kasserer/regnskab (ML) 

a. Gennemgang af regnskab - gennemgået 

b. Gennemgang og godkendelse af budget før GF (ML) 

4. Træning/uddannelse (LJ & LG) 

a. Status ringtræning/Hundeweb (LG/LJ) 

- Det kører – alle hold bliver oprettet 

b. Aarhus: Kontakt til instruktør vedr opstart af hvalpehold snarest 

(LJ) 

c. Rally: Der kommer nye skilte og ændring af andre. Der skal 

bestilles 4 sæt (ML) 

5. Træningspladserne (KJ) 

a. Aarhus: Køb af reoler godkendt (LJ) 

b. Sporup: Køb af reoler til rytterstuen (LJ) 

c. Sporup: Vi har oprettet googlekalender (JS) 

d. Sporup: Der er opsat nøgleboks 

e. Sporup: Støvsugning efter behov 

f. Aarhus: Der skal afholdes pladsmøde (LJ) 

 

6. Skue/udstilling/prøver (HF/ML) 



a. Sponsorer (RS)  

- gennemgang af værdier for præmier 

b. Skue 30/10-21 (HF) 

- der er styr på det 

c. Rallyprøve 25/9-21 (ML) 

- Der mgl 1 tidstager 

d. Rallyprøve 18/12-21 (ML) 

- der er styr på det 

e. Nordisk udstilling 2022 (HF) 

- Fløjtesnor – DKK 20 stk (ML) 

- Personalegaver (RS) 

- Stande – god kontakt med mange (LJ+RS) 

- Vagter ok 

- Ekstra p-pladser - ok 

7. Aktiviteter (Alle) 

a. Basiskursus 18/9-21 

b. Før Du Køber Hund 7/11-21 

c. Forslag: 

- Førstehjælp til Hund 

- Vacciner v/dyrlæge 

-  Pelspleje 

- Massagekursus 

- ”Hunde har også følelser” 

- Ernæring 

8. Hjemmesiden (KJ) 

a. Info på hjemmesiden vedr ringtræning skal opdateres vedr Sporup 

(KJ) 

9. Stof til Hunden (HF) 

a. Nytårsskue 8/1-22 

b. Nordisk udstilling 2022 

c. Konstituering 

10. Evt. 


