
Referat af bestyrelsesmøde 
4/10-2022 

 
 

Deltagere:  Stine Kam, Jørgen Vestbach, Dorthe Jensen, Hans Meldgaard, Birthe 
Pedersen, Heinrich Mathiasen 

 
1. Status af mødet fra sidste gang:  
 

• Byggetilladelse og landzone tilladelse er kommet i hus, så vi kan starte byggeriet op 
af nyt hus til rally og agility. Tilbuddet skal lige revideres. 

 
 

2. Igangværende og gennemførte arrangementer/opgaver:  
 

• DCH-overbygning og agility kursus gennemført 1. og 2. oktober. Det forløb rigtigt 
godt, så der skal lyde en stor tak til dem som hjalp til – både i køkkenet og 
demohund. 

• Skanderborg er vært for kursus for kredsinstruktører og uddannelsesudvalget den 
11. december. 

• Kaj Rasmussen og Fix fik en flot 4. plads ved DM i Haslev.  
 

 
3. Træner- og holdstatus:  

 
• Hvalpeholdet fortsætter året ud. 
• Der er 9 på venteliste + 2 som overvejer et tilbud om at komme på Anne og Finns 

tirsdagsformiddagshold. 
• 5 ledige pladser på præ-agility til januar 2023. 
 
 

4. Indkommende forslag:  
 

• Der skal laves et køkkenhold på f.eks. 4 personer som kan stå for at hjælpe med til 
arrangementer og når der afholdes kurser i klubben. Indkøb, madlavning, opdækning 
og oprydning er nogle af de opgaver der skal udføres. 

 
 

5. Nye arrangementer:  
 

• Der påtænkes at lave gløgg og æbleskiver i december.  
• Årets spor 6. november. 
• Klubmesterskab og klubfest 12. november. 
• Instruktør møde afholdes tirsdag 15. november kl. 18:30. Der sendes invitation ud. 

  



6. Andet: 
 
Skanderborg har sat ja til at hjælpe Horsens med afvikling af B-klassen til DM 2023. 
Der skal findes 10 hjælpere i alt. Mere info senere. 

 
 
7. Økonomi:  
 

Alt ser forsat fornuftigt ud i forhold til økonomien. 
 
 

8. Eventuel:  
 
Der undersøges om der kan opsættes hegn langs motorvejen. 
 

 
 
 

Næste møde mandag 22/11 kl. 19:15  



Medlemmer af TU:  
Medlem: Dorthe Jensen  
Medlem: Charlotte Hjorth  
 
Medlemmer af KU:  
Formand: Anker Nyborg Nielsen  
Medlem: Nina Londono  
Nyt medlem søges.  
 
Bestyrelses suppleanter:  
Birthe Pedersen  
 


