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Deltagere: Ane-Marie Simmelkjær, Inger-Lis Pedersen, Anita Johansen, Brian Jensen, Anne Mette Z 

Poulsen, Lene Fischer-Olsen, Anette Becker, Suppl. Birgit Andersen 

 

1. Nyt fra formanden 

- Ekstraordinær Kredsgeneralforsamling 16. maj 22. vedr. nyvalg af næstformand.  

o Emily Kew stopper pga. privat arbejdspres. Anne-Mette og Inger-Lis deltager. 

- Kredsrådsmøde d. 21/4 2022- kort referat. 

o Plan om sporlæggerkursus for interesserede hf. som evt. vil vide mere om det. 

o Efterudd. af dommere DcH Lydighed. 

o Kredsens udd. udvalg mangler nye medlemmer. 

o DcH kreds 2 mangler Kredsinstruktører. 

- Børneattester rekvireres på trænerne på ungdomsholdet. 

o Formanden kontakter dem. Disse rekvireres af instruktørerne selv. (flyttes til 

igangværende sager) 

o Klubmodulkursus - Fysisk møde - Måske d. 22/5  

- DcH Holstebro har 75 års jubilæum 7. maj. 

o Ingen deltagere fra bestyrelsen i DcH Herning er mulige. 

- Banko  

o Bestyrelsen indstiller, at vi opsiger pr. 30/6 med udgangen af 2022. Dermed støttes 

Bankoudvalget, da der både mangler hjælpere og deltagere. ILP orientere Banko-

udvalget 

- Kantinebemanding tirsdage? 

o Lene overtager pr. maj - Trine tager torsdag. 

 

2. Nye sager 

- Afholdelse af DM kvalifikation til IFH-spor (Anne Mette) 

o Det afholdes og datoen findes. Majbritt H Clausen er tovholder. Der skulle være 

styr på det og Majbritt finder selv hjælpere hvis nødvendigt. 

- Hvornår skal der rykkes ud af hallen (Rie) 

o Seneste 1. maj under alm. vejrsituation. 

- Mail Agilityudvalget  

o Godkendelse af agility inst. uddannet i andet regi. Kopier af alle relevant uddannel-

sespapirer skal afleveres til formanden og indsendes til LUU. Det er sandsynligt at 

der skal tages nogle moduler fra grunduddannelsen for at få en rød instruktørbog.  

Man uddannes med DcH grunduddannelse+ min. 1 overbygning for at kunne være 

instruktør. jf. DcH Håndbog orientering nr. 44. Foto vedhæftet til bestyrelsen. 

 

3. Nyt fra kassereren 

- Medlemstal - 243 medlemmer. 

- Regnskab for 2022 ikke lavet endnu, senest 30/6. 
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4. Igangværende sager 

- Planlægning af instruktørsamling 3. maj 22 kl. 18.00 (spisning) –  

o Fordeling af opgaver og ”dagsorden”. 

o Emner: Præsentation af udvalg og andre bestyrelses funktioner, instruktør mangel, 

kredskonsulenter og instruktører, betalte instruktørerne i DcH, kursustilskud, ga-

vepolitik, forslag til ny halvårs holdstruktur. Der er indkommet 3 emner fra instruk-

tører 

o Dem fra bestyrelsen, der kan nå det mødes kl. 17.00. 

o (evaluering på næste møde) 

- Gaveregulativ -  

o Inger-Lis bestiller gavekort og der skal uddelegeres. Udvalgene giver gaven, hvis ik-

ke en af bestyrelsen er tilstede. evt. blomstergaver bestilles af udvalg/bestyrelse 

efter aftale. 

o Der sættes beløb på gaverne, så fremtidig bestyrelse kan se hvad der skal gives for. 

(Afsluttes) 

- Revidering af håndbog.  

o Anita kikker alle dokumenter igennem, retter småfejl og tager de dokumenter der 

skal rettes mere i eller fjernes med på et senere bestyrelsesmøde. 

- Lys på de nederste baner.  

o Brian undersøger stadig vedr. vognmand. Budget ikke færdigt. Stander fra Vildbjerg 

er ikke købt/reserveret endnu. Rie sender Erik inden deres ferie. 

- Boks til bl.a. nøgler i rummet ved kantinen. 

o Er sat op (afsluttes) 

- Skift af defekte tagplader på hallen. 

o Nygård skal rykkes igen, så det ikke går i glemmebogen. Han bliver ved med at sige 

at de nok skal blive udskiftet på et tidspunkt. 

- Brandvej/ingen parkeringsskilte ved cykelsti/græsstykke/bommen. 

o  Der arbejdes sagen. Måske lidt info til HF fra instruktørerne vil hjælpe lidt. 

 

5. Nyt fra udvalgene 

- Agility- og Hoopersudvalg. 

o intet nyt. 

- Rallyudvalg. 

o Hold slås sammen og hundeførere fordeles på holdene. 

- Lydighedsudvalg. 

o C-B lydighedskonkurrence vil gerne flyttes til d. 10/9 pga. manglende sporlæggenre 

d. 11/9. Godkendt af bestyrelsen. Udvalget kontakter selv kredsen. 

- Noseworkudvalg. 

o Begynder og øvet hold træner sammen i den periode Rie er i Norge. Der trænes 2 

og 2 1 begynder og 1 øvet sammen. Når Tanja er fraværende pga. udd. står  Birgit 

og Annette C for planlægningen af  træningen på holdet. 
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- Aktivitetsudvalg. 

o Der mangler medlemmer i udvalget. pt. kun et menigt medlem. 

o Prioritet er hvalpelegepladsen og den må gerne flyttes.  Evt. til området foran hal-

len ved højen. bl.a. pga. lyset og mindre nedfald fra træer og mos. Der kan evt. sø-

ges ved initiativudvalget til det større beløb til dette. Anette undersøger Herning-

holms erhvervsskole om det er noget for dem, som et projekt. Vi vil gerne komme 

med forslag til spændende aktiviteter til hvalpelegepladsen. 

- Kantineudvalg. 

o Stor weekend med eftersøgningskursus i vente. 

- Materialeudvalg. 

o Heine er stoppet med at slå græs. Ny græsmand søges via Facebook (Anette) 

- Hal ad hoc udvalg. 

o Møde om vanding 

 

6. Eventuelt 

o Facebookgrupper. 

i. Bestyrelsesprofilen - ingen fra den nuværende bestyrelse har adgang til den.  

Det undersøges hvem der har dette. Hvis ikke vi kan få adgang kan vi søge FB 

og nedlæggelse. (Anita) 

ii. Den officielle DcH Herning gruppe: Gruppe teksten redigeres, og rettigheder 

ændres, så vi ikke får alt muligt urelevant på siden. Der bliver adgangskontrol, 

og fortsat godkendelse af opslag. Vi holder stadig gruppen som en åben grup-

pe, så alle kan se den på FB, så vi kan reklamere for nye hold mv. offentlig. ( 

Anita) 

o Lyset på terrassen. 

i. Det undre nogen af lyset på terrassen er tændt hele tiden, men det er på op-

fordring fra alarmfirmaet. 

o Foto til væggen med hundeførere/hunde. 

i. Det kunne være godt med nogle nye billeder på væggene i kantinen. f.eks. sto-

re billeder af nuværende hf og hunde i aktion. 

 

7. Næste møde. 

o 28/6 kl. spisning 18.00 - møde 18 30.  Bestyrelsesmøde. Brian sørger for mad. 

 

Huskelisten: 

- 16-04-2020 - Billeder og skuffer (Rie og Anne Mette) 

- 18-0-2021 - Fællesbillede – bestyrelse og udvalg – til bl.a. infoskærm  

- 26-10-2021 - Afbindingspæle i jern, Faskinerør stoppet ved traktorskur, Grøn plade med 

bule på klubhus udskiftes. (Brian) 

 


