
Referat bestyrelsesmøde 

tirsdag 11. oktober 2022  

 

1. Nyt fra formanden 

- Nyt fra formandsmøde 26.9.22 

Møde i Nørre Snede, DM 2024 i kreds 2, ingen vil have det. Vil Herning lægge arealer til?  

- DM 2024 i Kreds 2 

- Kredsrådsmøde 27.10.22 – hvem deltager? Rie, måske Lene. 

- Stillingsopslag til kasserer 

Skal laves, der skal spørges på holdene. 

 

2. Nye sager 

- Generalforsamling 2023 

Anne-Mette (modtager genvalg) 

Anette Becker 

Birgit Andersen 

Der behøver ikke sidde en fra bestyrelsen i udvalgene, men der skal forelægge et referat fra 

deres møder. 

- Hvor kan vi spare? Kan vi spare strøm? Evt. varmepumpe? 

Evt varmepumpe, nye elradiatorer 

- Holdoversigt – herunder hold i 2023 

Rie laver holdoversigt, Brian laver haloversigt 

- Indkøb af Nosework-skab (Rie) 

Rie køber skab/e 

- Lås på bom (Brian) 

Brian arbejder på sagen. 

- Dato for trænermøde i 2023 

Torsdag d. 23/2 2023 kl. 18:00 til spisning 

TRL 

Kommunikation 

Hjælpe hinanden på tværs af holdene. 

Indput til aftenen. 

Julegaver til frivillige, 300,00 kr.  

Der vil blive nogle ting at vælge imellem, Rie og Anne-Mette finder ud af noget. 

 

3. Nyt fra kassereren 

- Medlemstal 

288 medlemmer 

- Budget eller andet vedr. økonomi 

 

 

4. Igangværende sager 

- Lysmaster på lydighedsarealerne 

Mail fra Jens. Projektet udskydes til foråret hvor der bliver tørt så man kan grave hullerne uden 

der kommer til at stå vand i dem. 

 



 

 

 

5. Nyt fra udvalgene 

- Agility- og hoopersudvalg 

Hoopersudvalget skal godkendes til GF. Bånd til dirigeringsfelter købes. 

DM hvor Heidi blev nr. 2. 

- Rallyudvalg 

DGI rallyturnering hvor pokalen kom til Herning. 

- Lydighedsudvalg 

Der er lavet ændringer på holdene. 

Mandag Flemming Johansen og Lone Hansen har A holdet 

Sanne Bækgaard og Hanne Thomsen har CB hold om tirsdagen 

Jytte Bækgaard er stoppet som træner. 

- Noseworkudvalg 

Tanja stopper som noseworktræner til januar. 

Der er startet 7 på nyt begynderhold. 

- Aktivitetsudvalg/Ad hoc 

Der laves et opslag på, om der er nogen der gerne vil give en hjælpende hånd til julefrokost. 

Hvis ikke der kommer nogle hjælpende hænder, bliver der ikke nogen julefrokost. 

- Kantineudvalg 

Svært at finde hjælp til kantinen til stævner.  

- Materialeudvalg 

Master, beslag er indkøbt. Der indhentes tilbud på ledning. Der kommer ikke flere indkøb i år. 

Hængelås repareres.  

- Hal ad hoc udvalg 

Der tromles med den tromle vi har. Vi overvejer at leje en vibratortromle. 

 

 

 

 

 

 

6. Eventuelt 

 

 

7. Næste møder 

- Klubmodulmøde søndag 30.10.22, kl. 9.00 – 14.00 (Anette tager rundstk.  m.m. med) 

- Bestyrelsens julefrokost fredag 2. 12.22, kl. 18.00 – hvor? 

 

 

 

8.  Huskelisten 

- Billeder og skuffer (Rie og Anne Mette) 

- Fællesbillede af bestyrelse og af udvalg til bl.a. infoskærm 



- Afbindingspæle i jern, faskinerør stoppet ved traktorskur, grøn plade med bule på klubhus 

udskiftes (Brian) 

- Revidering af håndbog – er under udarbejdelse 

- Skift af defekte tagplader (Rie/tømrer Nygaard 

- Nye billeder på væggene i kantinen 

- Sponsorskiltene skal der reklameres for i/ved klubhuset 

-  


