
 

Referat fra bestyrelsesmøde 

Tirsdag 15. november 2022 kl. 18.30 

- Deltagere: Brian, Rie, Lene, Anette, Anne-Mette og Birgit 

- Afbud: Inger-Lis 

- Referent: Birgit 

- Gæst: Bianca (ny kasserer)  

 

1. Nyt fra formanden 

- Nyt fra kredsrådsmødet i Herning 27. oktober 

- Næste år vil de måske dele penge ud, vi vil i så fald søge midler til varmepumpe. 

- Kredspokalerne er alle uddelt. 

2. Nye sager 

- Diplomer DM og kredspokaler   

Anette udskriver diplomerne fra DM 

- Indstilling til træneruddannelsen  

Line Salomonsen vil gerne i gang med træneruddannelsen. Det er godkendt, men hun skal rundt 

på de forskellige hold i træneraspirantperioden. 

- Tre nye AG-trænere  

Vicky, Lise og Sandy er nyuddannede. 

- Varmepumpe til klubhuset 

Anne Mette, Jens og Rie har holdt møde med Total EL, prisen for en varmepumpe vil ca blive 17-

20.000, de sender et tilbud. Rie får desuden et tilbud mere fra en anden udbyder. 

- Julegaver til frivillige (Rie)  

Der er frivillige der mangler at blive skrevet på sedlen, de skriver bare sig selv på. 

- Godkendelse af nyt konkurrencehold IPG/IFH  

Vi har fået en henvendelse om at oprette et nyt konkurrencehold. Det blev godkendt, men 

trænerne på holdet skal selv sørge for at finde arealer.. 

- Generalforsamling 23. januar 2023/Dagsorden og valg.  

Det foreslåes at aktivitetsudvalget nedlægges 

Dagsorden bliver lavet på næste møde. 

- Oprettelse af ny mailadr. på hjemmesiden (Rie).  

Anette laver oprettelse på officielle mailadresse: 

Til kassereren, til formanden, til info  

- Ny lås på det store skur (Brian).  

Håndtaget bliver skiftet. 

 



3. Nyt fra kassereren 

- Medlemstal 278 medlemmer 

- Budget eller andet vedr. økonomi 

 

4. Igangværende sager 

 

5. Nyt fra udvalgene 

- Agility- og hoopersudvalg  

 Fra AG:Bunden i hallen er for blød, der er hunde der er kommet til skade. De har startet AG 

åben hal. Hoopers har julekonkurrence d. 30-12-2022 

- Rallyudvalg  

Rally har klubkonkurrence d.8-12-2022 

- Lydighedsudvalg  

Nyt hold godkendt (se ovenfor) 

- Noseworkudvalg  

Tanja stopper som træner til Januar. Let øvet og øvet hold bliver sammenlagt. Rie er træner på 

begynder hold kl.17.30 og på det sammenlagte hold kl.19.00, hvor hun også træner med sin 

egen hund, Erik og Birgit hjælper på dette hold. 

- Aktivitetsudvalg/ Ad hoc: julefrokost  

Udvalget vil indkøbe noget til julefrokosten i Tyskland, det må vi ikke som forening, alle varer 

skal købes i danske butikker. 

- Kantineudvalg  

Der bliver gløgg og æbleskiver i uge 49, 4 æbleskiver: 10 kr. en kop gløgg: 10 kr. 

- Materialeudvalg  

Der kommet et nyt toiletbræt på herretoilettet, indkøbe to hængelåse. Der må gerne indkøbes 

fliss til rallyskur, udvalget sørger selv for det. 

- Hal ad hoc udvalg  

En snak om hvad vi kan gøre ved den bløde bund, alle løsninger er omkostnings krævende. 
 

6. Eventuelt 

 

7. Næste møder 

- Bestyrelsens julefrokost fredag 2. december kl. 18.00 hos Brian 

- Bestyrelsesmøde før GF 23.1.23 – uge 1 eller 2 

- Konstituerende bestyrelsesmøde - februar 

 

 

 



 

 

 

Huskelisten 

- Billeder og skuffer (Rie og Anne Mette) 

- Fællesbillede af bestyrelse og af udvalg til bl.a. infoskærm – efter GF 

- Afbindingspæle i jern, faskinerør stoppet ved traktorskur, grøn plade med bule på klubhus 

udskiftes (Brian) 

- Revidering af håndbog – er under udarbejdelse 

- Skift af defekte tagplader (Rie/tømrer Nygaard 

- Nye billeder på væggene i kantinen 

- Sponsorskiltene skal der reklameres for i/ved klubhuset 

- Lysmaster på lydighedsarealerne – udskydes til foråret, hvor der bliver tørt, så man kan grave 

hullerne uden der kommer til at stå vand i dem. 

- Trænermøde torsdag 23.2.23 kl. 18.00 til spisning: TRL, kommunikation, hjælpe hinanden på 

tværs af holdene. Input til aftenen. 

 


