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Deltagere:  

Ane-Marie Simmelkjær, Anette Becker, Anita Johansen,  Anne-Mette Z Poulsen, Brian Jensen, Inger-

Lis Pedersen, Lene Fischer-Olsen (Suppl.) Afbud: Trine Balleby 

 

1. Nyt fra formanden 

- Invitation til ”kursus i foreningsudvikling i kreds 2” – hvem deltager? 

o Ane-Marie, Brian, Lene deltager i Vildbjerg. 

- Generalforsamling 2022 - Drejebog: 

o Dato: 31/1 2022. 

o Trine har valg at stoppe efter 1 år, Dvs. der skal vælges 2 pers. for 2 år og 1 pers for 

1 år. Lene (suppl.) stiller op. Anita og Brian genopstiller og Ane-Marie genopstiller 

som formand. 

o 2 nye suppl. skal vælges. 

o Indstillinger til pokaler (minus årets træner som udgår.) (Anita sender ud til med-

lemmer) (Indstilling til Rie d. 9/1 2022) 

o Dagsorden sendes ud før jul. (ILP sender ud - husk de reviderede vedtægter) 

o Kontingent/træningsgebyr for 2023 indstilles til + 25 kr. 

o Beretninger. Alle udvalg skal aflevere en beretning, sendes til formanden senest 1 

uge før generalforsamling. Udvalgrep sørger for at formidle budskabet til udvalge-

ne. 

o 25 års Jubilæum. Rie. 

o evt. medlemsforslag skal sendes til Rie 14 dage før generalforsamlingen 

o Køkken: Trine. (spisning hvis Covid-19 tillader det ellers kun kaffe og kage) 

o Dirigent: Hanne Thomsen spørges igen. 

 

2. Nyt fra kassereren: 

- Medlemstal - 302 medlemmer - minus 7 medlemmer ift. 2020. 

- Evt. budget eller andet vedr. økonomi. 

o Julegave - tages fra kontoen. 

- Rullende kontingent (Anita) -  

o forholdet mellem beløbene for grundkontingent (fra 550 kr. til 420 kr.) - trænings-

gebyr (fra 750 kr. til 880 kr.) ændres 1/1 2021, så grundkontingentet følger prisen 

på Lands og kreds kontingent. Alle andre priser reguleres tilsvarende. Den samlede 

pris forbliver den samme. 

o evt. fuld betaling af træningsgebyr for hvalpehold for eksisterende medlemmer (ik-

ke frivillige) - tages op i 2022. 

- Ansøgning fra Gitte Madsen vedr. Hoopers-måtte (Rie)  

o Hoopers-Måtten får hun refunderet og resten skal hun lave budget på til næste års 

budget. For sjov konkurrence er okay. 

 

3. Igangværende sager: 

- Lys på de nederste baner og rallybanen  

o (udsat til 2022 - der arbejdes stadig på at finde den bedste løsning mht. lysstandere) 
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- Boks til bl.a. nøgler i rummet ved kantinen (Rie). Pkt. fra 18.8.21. 

o kommer snart. 

- Billeder og skuffer (Anne Mette og Rie) 

o 18.8.21.Fotografering er udskudt til foråret. Forslag om at Anne-Mette kan tage bil-

lederne. 

o Billeder til opslagstavle/infoskærm af bestyrelse og af udvalgene. efter generalfor-

samlingen 2022. 

- Julegaver (Inger-Lis, Anne Mette og Rie) 

o de sidste mangler at sætte kryds. 

- Skift af tagplader på hallen (Rie). Pkt. fra 18.8.21 

o Rie har talt med Ole Nygaard. 

- Udvidelse af overvågning (Inger-Lis) kommer. Pkt. fra 18.8.21. 

o Ny kamera er ikke kommet hjem fra Kina endnu. 

- Bom isf.kæde (Brian og Rie). Pkt. fra 26.10.21. 

o Brian arbejder på det. Det bliver en dobbelt bom. 

- Lille mødelokale/depot – oprydning og flytning. 

o er aftalt d. 8/1 2022 

- Materiale: Pkt. fra 26.10.21 (Brian) 

o Afbindingspæle i jern, Hvalpelegepladsen skal have en omgang, Faskinerør stoppet 

ved traktorskur, Grøn plade med bule på klubhus udskiftes.  

 

4. Nyt fra udvalgene: 

- Agilityudvalget 

o Henriettes brev - brevet er drøftede og Rie tager personlig kontakt med svarene.  

- Rallyudvalget 

o Anette B træder ind som Rally træner igen. 

o Landsdækkende Rally d. 26/2 2022 

- Lydighedsudvalget 

o Intet pt. 

- Nosework-udvalget 

o Intet pt. 

- Aktivitetesudvalget 

o Nytårskur d. 29/1 2022 kl. 11.00-14.00 (der er andre arrangementer samme dag som 

kan få indflydelse på deltagerantallet) 

- Kantineudvalget 

o Æbleskiver/Gløgg i uge 49 

- Materialeudvalget 

o Døren til dametoilettet er smurt. 

- Hal ad hoc udvalg 

o Der er tromlet i hallen. 

 

5. Eventuelt 

- Kredseftersøgere. Godkendelse af 7 fra Herning til eftersøgningstjenesten (Rie) 
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(Dorthe Knudsen, Lone Hansen, Hanne Thomsen, Inge Just, Flemming Johansen, Gurli 

Bøgedal og Erik B. Pedersen) - godkendt af bestyrelsen. Kursus d. 15-16/1 2022. 

- Indførelse af løbetidsbukser ved træning og arrangementer i hallen -  der er positiv opbak-

ning og det tager vi beslutning om i 2022. 

- forslag om evt. familiehundehold v/Sanne Bækgaard onsdag formiddag (ILP - AM tager en 

snak med Sanne om dette og hvordan det kan fungere) 

- Halplan skal overholdes så hundeførere/hunde er ude af hallen ved træningstidens ophør, 

dvs. at har man f.eks. tid fra 18.00 til 19.00, skal der være ryddet op og hunde og hf ude af 

hallen kl. 19.00. Hunde skal ikke stå og gø i hallen, så andre hold ikke kan give instruktion, 

så må de sættes ned i en bil og der er absolut ingen parkering ved hallen for hverken træne-

re/hundeførere i træningstiden. Rie handler på det. 

- Hold og Træningstruktur tages op til debat igen og der arbejdes videre med det i 2022. evt. 

med 5-6 måneds hold med start 1/1 og 1/8 som skal være gældende for alle fra hvalpehold 

til konkurrencehold. 

- Snak om reglerne for tilladelse til parkering ved klubhuset for hundeførere, der er dårligt 

gående. Der skal gives en speciel tilladelse fra bestyrelsen/formanden og der skal udleveres 

et skilt. Parkering gælder ikke medfølgende gæster uden off. handicapskilt i bilen 

 

 

6. Næste møde:  

-Julefrokost 10.12.21, kl. 18 hos Rie, Sofiedalvej 24. Rie bestilt mad fra menu. 

- Møde før GF - torsdag d. 13/1 2022 kl. 18.00 - mad. Anette 

- Møde efter GF - onsdag d. 9/2 2022 kl. 18.00 - mad: Lene. 

 

Referat. Anita Johansen 


