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Deltagere:  

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

Brian Jensen. Afbud fra. Anette Becker 

 

1. Nyt fra formanden: 

- Konstituering af den nye bestyrelse: 

o Formand – Rie 

o Næstformand - Inger-Lis 

o Kasserer – Inger-Lis 

o Sekretær – Anita 

Bestyrelsesrepræsentanter til følgende udvalg: 

o TKU (træningskoordinerings-udvalg)- Variabel 

o Agilityudvalg – Inger-Lis 

o Lydighedsudvalg – Anne-Mette 

o Rallyudvalg – Anette 

o Nosework-udvalg – Anita 

o Aktivitetsudvalg – Anette 

o Bankoudvalg – Inger-Lis 

o Kantineudvalg – Trine 

o Materialeudvalg – Brian 

 

- Underskrift af vedtægter - ja 

- Evaluering af generalforsamlingen 9. august 2021: referatet - godkendt 

- Ny 1. suppleant til bestyrelsen – Lene Fischer-Olsen.  

o Tilbydes at deltage i bestyrelsesmøder. Vedtaget. 

- DcH Ringkøbing 50 års jubilæum  

Formandsjubilær i DcH Branderup. 

o Der sendes gaver via Kreds 2. 

- Nyt fra Kreds-generalforsamling 16.8.2021 

o Emily Kew genvalgt til næstformand. 

o Anette Boye blev valgt til kredskasserer. 

o Der mangler hundeadfærdskonsulenter i Kreds 2 

o Der mangler eftersøgere i Kreds 2 og 1 kredseftersøger. 

o Mangler kredsinstruktører i Agility. 

o Konkurrenceplan færdig inden d. 14/9 2021 på formandsmøde. 

o Formandsmøde Silkeborg i slutningen af september. 

o Oktoberkursus afskaffes og der tilbydes erfa/temadage. 

 

2. Nyt fra kassereren: 

- Medlemstal - 291medlemmer. 

- ca. 50000  kr. i overskud pt. 

- Løbende betaling er negativ for vores system. ( Landsmøde forslag) 
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- Easy Nets - 1 % gebyr dækker udgiften. 

- Herning Idrætsråd /målrettet søgning evt. julegave til frivillige. 

 

3. Igangværende sager: 

- 16/10 2020 - Lys på de nederste baner og rallybanen (evt. også i lydigheds-skur) 

o Erik og Rie kontakter Vildbjerg Sports og kulturcenter i den kommende uge. 

- 13/3 2021 - Kursustilskud (ILP) 

o Udsættes til næste møde - skrivelse sendes rundt. 

- 20/12 2020 - Skilte i hallen (Brian) 

o Brian på kommende aktivitetsdag. 

- 18/8 2021 - Boks til bl.a. nøgler i rummet ved kantinen (Rie) 

o Kassen skal sættes op i rummet. Kode aftalt. 

- 18/8 2021 - Klipning af grene på arealerne (Trine og Brian) 

o Klippemand bestilt - Heine vil lave kort. 

- 16/4 2020 - Billeder og skuffer (Anne Mette og Rie) 

o Fotografering aftalt med Maibritt H Clausen i starten af september af alle frivillige. 

Kork på væggen til billederne - Pris undersøges. Ny DYMO indkøbes. 

- 18/8 2021 -  

o Tagplader udskiftning på hallen er gået i glemmebogen, så det gøres der noget ved. 

- 18/8 2021 - 

o Bestyrelsen skal have taget et fællesbillede til bl.a. infoskærm. Dette skal udvalgene 

også og det skal de informeres om. 

 

4. Nyt fra udvalgene: 

- Agilityudvalget 

o Stævne d, 11/9 - nyt medlem til udvalget søges. 

- Rallyudvalget 

o Indkøb af ny trækvogn og kegler. Rally får Lise Damgaard som aspirant. (Hun skal 

på hvalpehold som aspirant til februar) 

- Lydighedsudvalget 

o Møde d. 12/8 og fredag d. 20/8 - Majbrit H. Clausen træder til på BAE 1 gang om 

måneden. Mad til stævne d. 4/9. 

- Nosework-udvalget 

o Begynder - 8 stk. starter. 

- Aktivitetsudvalget 

o Møde i tirsdags - ingen udmelding vedr. arrangementer endnu 

- Kantineudvalget 

o Kantinen er åben og fyldt op. Lene er ny hjælper i kantinen. 

- Materialeudvalget 

o Faskinerør stoppet. (traktorskur) 

o Afbindingspæle i jern. 

o Hvalpelegepladsen skal have en omgang 

o Grøn plade med bule på klubhus. Kan den ikke udskiftes? Heine spørges. 
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o Traktor dæk trykker og lukker luftningshuller - det samme gør tromlen.  

Ny traktor eller udskiftning af dækkene - budget?  

o Rie undersøger hvad andre gør vedr. græsslåning på kommunale grunde. 

 

1) Eventuel: 

a) Landsmøde søndag. 

b) Frivillige - trænere og øvrige frivillige. Evt. DGI konsulent til bestyrelsen.  

c) Holdstruktur - opdateret. 

d) Halplan 21/22 - Brian - Trine. 

e) At sende hundeførere videre - og at få afmeldt hundeførere som er stoppet. 

f) Julegaver - til frivillige (Rie, ILP og Anne-Mette) 

g) DM deltagere får ikke tilskud i år. 

h) Alle DM deltagere skal hyldes på samme tid på FB siden uanset hvilken disciplin de stiller op i, 

når vi kender alle deltagere efter d. 11/9. Med fælles foto og navne. 

 

Ny mødedato 

 Møde vedr. redigering af vedtægter: 30/9 2021 19.00 - kaffe og kage Anita 

 Bestyrelsesmøde: Tirsdag 26/10 18.30 Spisning Rie 19.00 møde. 

 Bestyrelsesmøde: Onsdag 24/11 18.30 Spisning Brian 19.00 møde. 

 Julefrokost: Fredag 10/12 kl. 18.00  - uden møde først. 

  


