
Referat bestyrelsesmøde 

tirsdag 28. juni 2022
 Til stede var, Ane-Marie Simmelkjær, Anette Becker, Brian Jensen, Anne-Mette Poulsen,  

Lene Fischer-Olsen og Inger-Lis Pedersen

1. Nyt fra formanden
- Mail fra Anita Johansen
- Nyt fra ekstraordinær kredsgeneralforsamling – ny næstformand i kreds 2

Hanne Thomsen stillede op og blev valgt.

- Evaluering af ungdomslejren i klubben 17. – 19.6.22

Ikke godt planlagt, DcH Herning måtte stille op med flere hjælpere, både til
undervisning og kantine

2. Nye sager
- Oprettelse af hvalpehold september

Helle Troelsen, Ulla Spandet, Rita Jensen, Marianne Hougaard og Tina Berg starter
hvalpehold op til september. Altså får vi 3 hvalpehold med henholdsvis 8, 12 og 12 på
holdene.

- Overflytning af nuværende hvalpehold og voksen begynder+6 mdr. til andre hold.

Der findes ud af hvor mange der gerne vil videre, og så findes der plads til dem.

- Holdplan september

Udvalgene skal lave holdplaner, og der skal findes ud af hvor mange der kan være på
holdene.

3. Nyt fra kassereren
- Medlemstal

Pr. d.d. er der 243 medlemmer.

- Evt. budget eller andet vedr. økonomi
- Halvårsregnskab blev fremlagt.



4. Igangværende sager
- Evaluering af instruktørsamling 3. maj – referat

God aften med en god debat. Emner til efterårsmødet modtages gerne.

- Revidering af håndbog

Er under udarbejdelse.

- Lys på de nederste baner

Brian har udarbejdet et budget og denne er godtaget.

- Skift af defekte tagplader på hallen (Rie)

Ole Nygaard er kontaktet. Han tager kontakt til leverandøren.

- Børneattester rekvireres på trænerne på ungdomsholdet. (Rie kontakter dem. ) Disse 
rekvireres af instruktørerne selv.

- Nye billeder på væggene i kantine, f.eks. billeder af nuværende HF og hunde i aktion.

Sponsorskiltene skal der reklameres for i/ved klubhuset.

5. Nyt fra udvalgene
- Agility- og Hoopersudvalg

Agility og hoopers deles, så de har hver deres udvalg.

Hoopers afholder uofficiel stævne til oktober/november. Ligesom der afholdes 3 dages 
hooperskursus. De holder igen stævne den 25 marts 2023.

Agility afholdt stævne den 12/6, dette gik ok. Der var 80 deltagere.  Fremover foreslåes 
det, at den afholdende klub har søndagen.

- Rallyudvalg 

Der kommer en ekstra dommer til stævnet så der nu kan være 50 deltagere.

Der ryddes op i rallyskuret, og der sættes hylder op.

- Lydighedsudvalg

IFH 2 udtagelser afholdt den 19/6, det gik fint.

Der er 7 deltagere til C-B konkurrencen d. 10/9.

- Noseworkudvalg

Holdene kører planmæssigt.



Der kan formodentlig ikke optages nye på hold til september.

- Aktivitetsudvalg

Sløjfes, der oprettes ad. Hoc. udvalg til fremtidige aktiviteter. 

- Kantineudvalg

Der har været et par møder, men ellers foregår der ikke meget.

- Materialeudvalg

Nyt forsøg med afbindingsmjuligheder.

Traktoren er blevet repareret, ligeledes med plæneklipperen.

- Hal ad hoc udvalg

Først i august startes der med at vandes op i hallen.

6. Eventuelt
-der var ikke noget under evt.

7. Næste møde
- 18/8 2022

8. Huskelisten
- 16.4.20 – billeder og skuffer (Rie og Anne Mette
- 18.1.21 – Fællesbillede af bestyrelse,  og af udvalg til bl.a. infoskærm
- 26.10.21 – Afbindingspæle i jern, faskinerør stoppet ved traktorskur, grøn plade med 

bule på klubhus udskiftes (Brian)


