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Deltagere:  

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

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

 

1. Gebyr på ventelisten til hvalpeholdene - 150 kr., som trækkes fra ved tilmelding til hvalpeholdet. Be-

løbet kan tilbagebetales ved afmelding til venteliste til kassereren - tilbagebetalingsretten bortfalder 

efter tilbud om plads på et hold. Dog kan der tilbagebetales i særlig tilfælde. (f.eks. hvis der ikke kan 

findes en plads til hundeejeren.) 

2. Halbund: for meget sand især i kanterne, som blev kørt på tidligere på året pga. vand. Nu er der for 

blødt. Trine og ILP (Brian/Jens/Claus) tager fat om problemet. Evt. Sold på. 

3. Dogcoach - rabat - koden stoppet pga. misbrug. Der er kommet en ny mail i dag med ny kode til in-

struktører 40 % og hundeførerne 10%. 

4. Alarm: Service på alarmen bestilt en gang årlig. 

5. Konkurrence ønsker til kredsen er godkendt: C/B evt. A/E Silkeborg Annemette kontakter Rene fra Sil-

keborg. 

6. Lysmaster. Flemming kan evt. spørger landmand - Jytte vil spørger et sted. 8 stk nødvendigt til rallyba-

nen og til det bagerste stykke. 

7. Kredsrådsmøde d. 12/10 Herning. Rie og Anne-Mette. ILP for initiativfonden. 

8. Gennemgang af vedtægter mht. at de skal godkendes til generalforsamling 2022. Rie renskriver disse 

til godkendelse i bestyrelsen på næste møde. 

9. Ikke afsluttede sager fra tidligere referat til næste dagsorden: 

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

b. 16/4 20 - Trænerskuffer og billeder.  (Fotografering/kork på væg) 

c. 13/3 21 - Kursustilskud - beskrivelse. 

d. 20/12 20 - Skilte i hallen 

e. 18/8 2021 - Boks til bl.a. nøgler i rummet ved kantinen. 

f. 18/8 2021 - Tagplader udskiftning på hallen. 

g. 18/8 2021 -Fællesbilleder bestyrelse og udvalg. 

h. 18/8 2021 - Julegave - udvalget 

i. 18/8 2021 - Bestyrelses julehygge - hvor.? 

 

10. NÆSTE MØDE:  

a. Bestyrelsesmøde: Tirsdag 26/10 18.30 i klubben. Spisning Rie - 19.00 møde starter. 

b. Bestyrelsesmøde: Onsdag 24/11 18.30 i klubben. Spisning Brian - 19.00 møde starter. 

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

 

Referat: Anita 

 


