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Deltagere:  

Ane-Marie Simmelkjær, Inger-Lis Pedersen, Anne-Mette Z Poulsen, Trine Balleby, Anita Johansen. 

Anette Becker. Afbud fra. Brian Jensen. 

 

1. Igangværende sager: 

→ 16/10 20 - Lys på de nederste baner (september) 

→ 11/4 21 - Lys på rally bane (september) 

o De 2. første punkter. Skal sættes i gang kort efter sommerferien - efterlysning af stan-

dere til lysene - Rie og Brian kan evt. undersøges om Vildbjerg Sport og Kulturcenter 

har nogle brugbare gamle standere liggende ved den gamle ridehal.  

→ 13/3 21 - Hvalpekoordinator (Rie) 

o pt. planlagt 2 hvalpehold ( 16+8 hf)til september + evt. 1 stk. + 6 mdr.. Hvis vi har 

træningstiderne allerede nu, kan vi sætte direkte tilmelding på, så vi slipper for be-

sværet med at kontakte en lang venteliste til august. Rie tjekker tiderne med trænerne. 

→ 16/4 20 - Trænerskuffer og billeder  

o Aftale med MHC om nye trænerbilleder efter sommer ferien, evt. over 3 dage. 

→ 13/3 21 - Kursustilskud 

o Beskrivelse laves mere detaljeret og præcis (ILP) 

  bl.a. at kurset skal være aktuelt for det hold man er træner på for at få tilskud 

som træner.evt. forskel på tilskudprocent om man søger som træner eller hun-

defører. 

o Personlig begrundelse til søgning af  kurser skal fremover fremgå udover kursusbe-

skrivelsen. 

→ 20/12 20 - Skilte i hallen 

o ILP sender lister til Rie og Anita. 

→ 16/11 20 - Generalforsamling d. 9/8 21: 

o Vedtægt ændringer - TRL nedlæggelse (beskrivelse af træningskoordineringsmødet 

sendes til Rie, som laver forslaget)- Hooper lægges under agilityudvalget. 

o Møde tirsdag d. 3/8 kl. 19.00-  kun planlægning af generalforsamlingen (afbud fra AJ) 

o Tilmelding på klubmodul til GF, så vi kan se hvor vi skal være.(AJ) frist d. 1/8 21. 

o Regnskabsgodkendelse laves færdig til mødet d. 3/8. 

 

2. Nyt fra udvalgene 

a. Agilityudvalget.  

i. stævne afholdes d. 26/6.  

ii. opfordring om at stævner på træningsdage undgås. 

iii. ansøgning om nye tunneler - belægning A bræt. ca.8200 kr. Godkendt 

b. Rallyudvalget.  

i. ansøgning om ny grøn trækvogn og kegler med huller. Godkendt.  

ii.  Sandsække til tunnel (Trine)  

iii. Ann udtrådt af udvalg. 

iv. konkurrence d. 4/9 21 
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c. Lydighed.  

i. trænermøde afholdt vedr. trænersituation. Trænerne på B-E skal selv til at træ-

ner på holdet, så forslag om at trænere på holdet skiftes til at planlægge trænin-

gen. 

ii. C-B konkurrence d. 4/9 20 

d. Nosework.  

i. har købt en grøn trækvogn til Nosework. 

e. Aktivitetsudvalget.   

i. har afholdet møde. 

ii. Lone H stoppet i udvalget. 

f. Kantineudvalget.   

i. Åbnes efter sommerferie. Der mangler bemanding nogle dage. 

g. Materialeudvalg. 

 

 

3. Eventuelt – bordet rundt - 

a. Førstehjælpkasse efterses og evt. opfyldning. ILP kontakter Herning dyrehospital. 

b. Landsmøde (Rie - Anne-Mette)+ Inger-lis- Kredsgeneralforsamling i Vildbjerg 

c. Klubmodul Nets/Easy - pris. Mobilepay fravælges til online tilmelding. Vi betaler i for-

vejen for brug i klubhuset. ILP tilmelder. 

d. Rie laver skriv til trænerne vedr. 1. sidste mand lukker og slukker, 2. Trænerne i kanti-

nen/køleskab/ikke hundeførere, mv. 

 

4. Ny mødedato - vedr. kun planlægning af generalforsamlingen d. 3/8 21 kl. 19.00 i klubhuset. 

 

 

Referat: Anita 

 

 

 


