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Deltagere: Ane-Marie Simmelkjær, Anette Becker, Anita Johansen, Brian
Jensen, Anne Mette Z Poulsen, Lene Fischer-Olsen (Suppl.) Afbud: Inger-Lis Pedersen

1. Nyt fra formanden
- GF 14.2.22.
o Dirigent: forslag: Hanne Thomsen
o Forslag. 1. supp: Birgit Andersen. 2. supp: ?
o Pokaler - gennemgang.
o 25 års Jubilæum - Ane-Marie Simmelkjær og Lisa Kristensen.
o Kaffe og kage.
o Gaver.
- Kredsgeneralforsamling 21.2.22 – Rie og Anita (Inger-Lis)
- Landsmøde 20.3.22 – Rie og Anne-Mette (Inger-Lis)
- Foreningsudviklingskursus 9.-10.4.22 på Fyn – Ingen deltagere fra Herning.
- Gebyr på hvalpehold – Hvalpe+begynderhold gebyr fortsættes med 150 kr.,
øvrige hold friholdes, da det ofte er medlemmer der skriver sig på.
- Klikkergruppen - Vi har bedt om en rød tråd/holdbeskrivelse vedr. nyt hold.
Den har vi ikke modtaget endnu. Derfor kan vi ikke behandle deres anmodning om oprettelse af et hold nu.
2. Nyt fra kassereren:
- Medlemstal 232 medlemmer
- Materiale til Hoopers - Bevilliges.
- Nyt revideret regnskab/budget mangler (er tilsendt efter mødet)
3. Uafsluttede og igangværende sager:
- 16-10-2020 - Lys på de nederste baner og rallybanen (foråret 2022)

VSKC metalmaster (25m) købes 1000 kr. pr. stk. (Rie snakker med Erik
om kontakten til Klaus Andersen). Masterne ønskes at forblive i Vildbjerg indtil vi får resten på plads og finder en transportør.

Næste møde: (Budget/Pris for støbning, el og gravearbejde)
- 18-08-2021 - Boks til bl.a. nøgler i rummet ved kantinen (Brian).

På vej.
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-

o 16-04-2020 - Billeder og skuffer (Anne Mette og Rie) efter GF
18-08-2021 - Fællesbillede – bestyrelse og udvalg – til bl.a. infoskærm
o efter GF
18-08-2021 - Skift af defekte tagplader på hallen (Rie).

Har ikke hørt mere fra Nygaard- Rykkes.
26-10-2021 - Afbindingspæle i jern. (Brian)
26-10-2021 - Hvalpelegepladsen skal have en omgang. (Brian)
26-10-2021 - Faskinerør stoppet ved traktorskur. (Brian)
26-10-2021 - Grøn plade med bule på klubhus udskiftes. (Brian)
09-01-2022 - Ændring af klubbens gaveregulativ (Anette og Lene)

Gennemgang og ændringer af forslaget.
09-01-2022 - Forslag til ny halvårs - holdstruktur for alle hold. (januar/august)

arbejdes videre efter GF og frem mod trænermøde
09-01-2022 - Trænermøde foråret.

4. Nyt fra udvalgene:
- Agilityudvalget.
o Mail fra udvalget - Rie, Anette, Anne-Mette inviterer udvalget til et
møde snarest (d. 1/3.) Der laves derfor ikke et skriftligt svar.
- Rallyudvalget.
o Nedskalering af deltagerantallet til konkurrence.
o Nyt hold om mandagen.
- Lydighedsudvalget
o Fredag d. 18/2 - uoff. prøvekonkurrence for klubbens lydighedsbegyndere i marts med dommer.
o Ny hjælpertræner på DcH-Lydighed Begynder. Bent (gæstemedlem)
- Noseworkudvalget
o Indkøb vindindikator.
o Der er 6 hf. fra øvet hold til off. konkurrence i DcH Ringkøbing ( Skjern).
- Aktivitetsudvalget
o Intet nyt.
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- Kantineudvalget
o Intet nyt.
- Materialeudvalget
o Brandvej/Parkeringsforbud ved cykelsti/bommen - Der indkøbes og
sættes 2 stk. Brandvej - Ingen parkering eller Parkeringsforbuds skilte
op ved bommen og ved cykelstien, da det er en brandvej og der må ikke parkeres, heller ikke på jordstykket langs vejen ned mod klubhuset.
Gælder både i og uden for træningstiden.
Sten lægges ved gangstien, som klipperen kan løftes over, men så biler
ikke fristes til køre den vej. Evt. beplantning ved postkassen (navn på
postkassen mangler).
o Lys Rally skuret.
- Hal ad hoc udvalg
o Intet nyt.
5. Eventuelt
a. Restlager af lange dyneveste til salg i klubben (Brian). Vi takker nej tak.
6. Næste møde:
- Møde efter generalforsamling torsdag d 24/2 2022 18.30. ( Mad Anita)

referat: Anita

