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Deltagere:  

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

Anette Becker, Brian Jensen, Afbud: Lene Fischer-Olsen (Supp.). 

 

1. Nyt fra formanden 

- Redigering af vedtægter -  

o Der er enkelte rettelser.  
o Udsendes til medlemmerne med rød tekst på ændringerne før GF 

- Nyt fra Kredsrådsmødet 12.10.21  

o Konkurrence-kalender - er godkendt. 

o Konkurrence-gebyrer - hæves i lydighed. 

o Tilbagebetaling af kontingent for 2020 - 50% af kredskontingent tilbagebetales. ca. 

20000 kr til DcH Herning. 

- Nyt fra formandsmøde 28.9.21.  

o Se referatet fra sidste møde 

- Kredseftersøger - Dette er nu Rie Simmelkjær.  

o Der er flere interessere som evt. kan starte uddannelsen i det nye år. 

 

2. Nyt fra kassereren: 

- Medlemstal ca. 302 medlemmer.  

- Gennemgang af budget eller andet vedr. økonomi 

 

3. Igangværende sager: 

a) 30-09-21 - Halbund.  

I. ca. 50000 kr. har klargøring af hallen kostet klubben i 2021. Det burde ikke være nød-

vendigt at det skal koste det hvert år.  

Der oprettes et nyt haludvalg a hoc,  med Jens, ILP og Brian, som bliver permanent til 

generalforsamling 2022 -  Der er forslag om at 1 ekspert som tilse halbunden 1-2 gan-

ge årligt, så der gives korrekte råd om vedligeholdelsen, så vi undgår flere pludselige 

beslutninger og diskussioner om hvad der er det rigtige at gøre. 

Alle henvendelser vedr. hallens skal ske til Hal a hoc-udvalget. Der har manglet en 

overleveringsmanuel til hallen. 

II. Bestyrelsen debatteret i forbindelse med ovenstående punkt, at der mangler opbak-

ningen fra flertallet af medlemmer til alle gøremål i DcH Herning, f.eks. hal-klargøring, 

vedligeholdelse af arealer/klubhus og det er bestyrelsen holdning, at hvis der ikke er 

hjælpe at hente blandt medlemmerne, så kommer tingene ikke til at ske, da det ikke er 

bestyrelsens, udvalgenes eller de flittige Tordenskjolds Soldater, som jo altid møde op, 

der skal lave arbejdet selv. Hvis der skal hyres professional hjælp hver gang, er der 

mange andre ting i klubben, som der ikke bliver råd til såsom træningsgenstan-

de/materiale, belønning til de frivillige, ny traktor, udskiftning af lys m.m. 
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b) 16-10-20 - Lys på de nederste baner og rallybanen (Rie og Brian) 

I. Desværre er vi nødt til at udskyde til 2022 - det at finde lysmaster, som ikke skal støbes 

ned og som ikke koster en bondegård, er ikke nemt. Der skal undersøges/beregnes, 

hvad det koster med masterne og at grave kabler til el ned ud til de yderste pladser, så 

vi ved, hvad der skal på budgettet til det næste år. 

 

c) 13-03-20 - Kursustilskud (ILP) fra sidste møde 

I. Rettelser til udkast. 

 

d) 18-08-21 - Boks til bl.a. nøgler i rummet ved kantinen (Rie) 

I. Skal sættes op (Brian) 

 

e) 16-04-20 - Billeder og skuffer (Anne Mette og Rie)(fotografering og kork på væg) 

I. Majbritt Høj Clausen kommer med datoer til fotografering af alle frivillige. 

 

f) 18-08-20 - Fællesbillede – bestyrelse og udvalg – til bl.a. infoskærm. 

I. Skal tages. Behøver ikke være proff. billede. 

 

g) 20-12-20 - Skilte i hallen (Brian) 

I. Skilte er sat op. Gamle skilte som ikke skal returneres kan bagsiden bruges til at skrive 

på ved stævner mv.  

 

h) 18-08-21 - Julegaver til frivillige. (Inger-Lis, Anne Mette og Rie) 

I. 5 valgmuligheder som sidste år. Liste lægges ud i november. Rie sender info ud. 

 

i) 18-08-21 - Skift af tagplader på hallen (Rie) 

I. Rie kontakter Tømrer Nygaard, Vildbjerg. 

 

j) 18-08-21 - Udvidelse af overvågning (Inger-Lis) 

I. Der er bestilt overvågningskamera til bagsiden af klubhuset. Kommer når det kommer 

hjem fra Kina. 

 

k) 26-10-21 - Bom isf. kæde (Brian og Rie) 

I. Brian laver en bom - forventet pris ca. 3000 kr. 

 

l) 26-10-21 - Lille mødelokale/depot. 

I. Oprydning + Lille mødelokale laves til kontor - kontoret til depot (ag-skab, Hvalpeting, 

sponsorer mv.) - i garderoben sættes Noseworkskabet op.  

II. Lørdag d. 8/1 - evt. Søndag d. 9/1 kl. 8.30 for dem der kan + evt. nogle stærke mænd. 

III. Lille mødelokale nedlægges som mødelokale. 
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m) 18-08-21 - Materialeansvarlig Pkt. fra 18.8.21 (Brian) 

I. Afbindingspinde er Brian kommet fra.  

II. Hvalpelegepladsen mangler en omgang og kan laves når der er medlemmer der møder 

op til det.  

III. Faskine er udsat.  

IV. Grøn plader på klubhus er sat i gang. 

 

n) Varme i klubhuset.  

I. Der skal varme på, på træningsaftner i kantinen/køkken/gang.  

II. Ilp skal skrive til trænere, så de ved at de skal kontakte hende, hvis der skal varme på 

undervisningslokalet på en træningsaften, helst dagen før. Det er ikke nok at booke lo-

kalet under instruktørbooking.  

III. Ved store arrangementer er det den, der modtager reservationen eller kantinen som 

varskoer ILP vedr. varme 

 

4. Nyt fra udvalgene: 

- Agilityudvalg - Evt. et Klubmesterskab d. 18/12 Agility. 

- Rallyudvalg - Intet nyt. 

- Lydighedsudvalg - Møde 26/10 referat. 

- Noseworkudvalg - Tanja og Rie er blevet uddannet som Noseworktrænere. TILLYKKE. 

- Aktivitetsudvalg - Charlotte holder pause, så der skal nye til udvalget. 

o Kantineudvalg - Hjælpestatus ok.  

o Klubben giver gratis æbleskiver og gløgg, men kun på forudbestilling, til alle hunde-

førere efter træning mandag til torsdag i uge 49. Både kantine og undervisningslo-

kalet bruges til dette. Anita skriver til trænerne og laver tilmelding og opslag. Trine 

sørger for indkøb mv.  

- Materialeudvalg - Pæle er banket ned på de bagerste arealer. 

 

5. Eventuelt 

a. Familiehundeholdet vil gerne have en grøn vogn - som kan købes ind. 

b. Kredspokaler skal deles ud af udvalgene. 

c. evt. en sponsoransvarlig kunne udnævnes på generalforsamlingen. 

 

6. Næste møde:  24.11.21 (Brian sørger for mad kl. 18.30) – mødet starter kl. 19.00.  

Julefrokost 10.12.21, kl. 18 (sted - Trine og Lene) 

 


