
Referat af bestyrelsesmøde 

Deltog D.8/8-2019, Gitte Kipper, Heinrich Mathiasen, Dorthe Jensen, Jørgen Vestbach, Sanne Loft & Stine Kam  
Afbud ved bestyrelsesmødet d.8/8-2019, Jens Rank  

 

1) Status af mødet fra sidste gang: 
Plæneklipning, der overvejs der om vi skal købe en brugt græsslåmaskine. Hullerne på træningsbanerne er 
der snak om at plænen skal rives op og trumles over, der vil Gitte snakke med Lars Graveko om pris. 
 
Håndtag og lys er skiftet af Heinrich. Er OK 
 
Hegn oppe ved vejen, er sat op.  Er OK 
 
Krukker til rygerne er stillet til rådighed i stedte for askebærer. Er OK 
 
2) Igangværende og gennemførte arrangementer/opgaver: 
Nyt gulv i rummet med træningsting, det ventes der med da det er hele gulvet som skal rives op, derfor er 
der evt. snak om at få sat en skurvogn op i stedet. 
 
Klubhuset og udendørs skal gøres hovedrent/ryddes op, alle opfordres til at deltage i rengøringen, der er 
sat en dato af Dorthe til efteråret, d.12/10.  
 
Parkeringspladsen, der smides der grus på, der hvor der er mulighed for at sidde fast med bilen, ellers 
sættes der minestrimmel op, for at der ikke køres ned i de bløde områder. 
 
Kvickly fonden og Initiativ fonden, søge om tilskud til evt. ny græsplæne, nye materialer til klubhus, samt 
nye træningsting til banerne, men der skal laves et konkret budget over hvor meget vil skal bruge, før vi 
sætter noget i gang. 
 
3) Træner- og holdstatus: 
Konkurrence for nye hundefører, KU har nok hold lige nu. 

 

Der er afsluttet 2 forårs hvalpehold. Omkring halvdelen ønskede at forsætte på videregående hold, og de 

har alle fået deres ønske opfyldt, resten er udmeldt. Gitte har lige startet et nyt hvalpehold, og Dorthe 

starter et hold d.6/9. 

Placering af hvalpe/unghunde fra egne afsluttede hvalpehold prioriteres fortsat over hunde udefra, dog 

således at der også tilstræbes at skaffe plads til hunde udefra. Hunde og hundefører som allerede går på et 

træningshold, men som ønsker at gå på et hold mere, prioriteres lavere. 
 
Nye trænere, der vil vi stadig prøve og nå ud til folk via de sociale medier, samt vil trænere måske opfordre 
folk til træning, som evt. har et ønske om at blive træner. 
 
4) Indkommende forslag: 
En mere synlig opslagstavle med fangende farver, hænges op mellem toilet og depot. Postkasse flyttes til 
gangen i stedet. 
 



Depotrum laves til toilet i stedet, Gitte undersøger om det kan laves der og pris på det, samt godkendelse 
fra kommunen. 
 
Køb af græsslåmaskine, samt sikkert sted til at låse den inde/låse den fast. 
 
 
5) Nye arrangementer: 
Kurser, Anne W. har fået sat 3 kurser op der skal gennemføres. 
 
Bestyrelsesmøde hver anden måned er fastlagt frem til 2020. 
 
Tilskud til kurser, der kommer allerede tilskud til kurserne. Er OK 
 
Evt. Lydighedskonkurrence for C/B hunde. 
 
7) Økonomi: 
Alt ser fornuftigt ud if. Sanne, går efter planen i forhold til budget. 
 
8) Eventuelle forslag: 
PT. Intet indtil videre. 

 

    

 


