
Referat af bestyrelsesmøde 

Deltog D.15/2-2022, Stine Kam, Jørgen Vestbach, Heinrich Mathiasen, Dorthe Jensen, Sanne Loft, Hans Meldgaard, Birthe Pedersen 
& Anne Dalsager  

 
 

1) Status af mødet fra sidste gang: 
Birthe Pedersen fik lavet en aftale med en tømmer, som har lavet nogle flotte og stabile springbrætter til 
os, de står klar til brug på vores arealer. 
 
Heinrich får udskiftet lampen nede på agilitybanen, som ikke blev udskiftet den gang vi fik sat nye pæle op, 
da den desværre ikke giver tilstrækkeligt nok lys, som vi troede på daværende tidspunkt. 
 
Bestyrelsen vil gå i gang med at drøfte ombygning/udvidelse af redskabsskuret på agilitybanen, da både 
agility og rally benytter sig af det, og de har længe været meget presset med pladsen derinde. Samtidig 
med ombygningen, vil vi få skaffet dækken til de meget store agilityredskaber, så de kan stå ude hele året 
rundt. 
  
 
 
2) Igangværende og gennemførte arrangementer/opgaver: 
Generalforsamlingen blev afholdt d.27/1, hvor der blev valgt en ny formand, samt er der kommet nye 
medlemmer til. 
Posterne er nu fordelt således: 
Formand – Stine Kam  
Kasserer - Sanne Loft  
Næstformand og sekretær – Hans Meldgaard  
Hus, materiel og grønne områder – Heinrich Mathiasen 
Træningskoordinator – Dorthe Jensen 
Holdkoordinator – Jørgen Vestbach 
 
 
Der bliver afholdt en rengøringsdag d.6/3 kl.9, der er sendt mail ud til alle medlemmer, samt er det slået op 
på vores facebook side, så medlemmer har mulighed for at deltage.  
  
 
 
3) Træner- og holdstatus: 
Vi har lige nu 11 hundefører på venteliste, hvor de fleste er til hvalpe-forsætter. 
 
Der starter et ny hvalpehold op til april, samt et nyt hvalpe-forsætter. 
 
 
 
4) Indkommende forslag: 
Vi har i bestyrelsen et fælles forslag om, at efter vores rengøringsdag, vil vi få en rengøringskone ansat til at 
månedlig rengøre vores klubhus, så det nemmere holdes vedlige. Dette forslag blev godkendt d.15/2. 
 



Køb af opvaskemaskine – Der blev forslået køb af opvaskemaskine til køkkenet indenfor den nærmeste 
fremtid, dette forslag blev også godkendt d.15/2. Dorthe er i gang med at indhente tilbud. 
 
 
 
5) Nye arrangementer: 
Robin Berg vil afholde en for-sjov rally konkurrence for alle hundefører i kreds 3 lørdag d.12/3, hvor man 
kan komme og se hvad en rally konkurrence går ud på, samt prøve nogle rallybaner af. Der vil være plads til 
at lørdagshold kan træne på dele af arealerne på dagen. 
 
Eftersøgningsholdet i Kreds 3, vil lørdag d.23/4 komme og vise hvad de laver til eftersøgning, alle er 
velkommende til at komme og kigge. Der vil være plads til at lørdagshold kan træne på agilitybanen på 
dagen. 
 
 
  
6) Andet? 
TU formanden Anne Dalsager vil drøfte med resten af TU, at få arrangeret en medlemsdag for vores 
medlemmer inden sommerferien, med pølser og hygge, lotteri med præmier, og eventuelt inviteres der et 
firma med hundeartikler, hvor man kan købe lækre ting til gode priser. Det samme inden juleferien, med 
gløgg og æbleskiver. 
 
Vi har en stor problematik i forhold til muldvarpeskuddene på vores arealer, dette vil Stine gå i gang med at 
finde en løsning på.  
Det samme gælder for grusvejen, vedligeholdes af grusvejen er kommunes ansvar, og det fungerer 
desværre således nu, at der er et flertal som skal skrive ind til kommunen på ”Giv et praj - Skanderborg” 
appen, da vejen deles med de andre foreninger som ligger hernede. Stine vil kontakte kommunen og prøve 
at få det løst, så grusvejen bliver lavet hurtigere end den gør pt.  
 
Bestyrelsesmødet bliver næste gang afholdt d.27/4-2022. 
 
 
 
7) Økonomi: 
Alt ser forsat fornuftigt ud i forhold til økonomien, vi kom ud med et fint årsresultat, som også blev drøftet 
på generalforsamlingen. 
 
 
 
8) Eventuel: 
Der er ingen indvendinger til eventuelt. 
 
 

 

 

 



Medlemmer af TU: 

Formand: Anne Dalsager 

Medlem: Dorthe Jensen 

Medlem: Charlotte Hjorth 

Medlem: Jette Jensen 

 

 

Medlemmer af KU:   

Formand: Anker Nyborg Nielsen 

Medlem: Nina Londono 

Medlem: Jette Jensen 

Nyt medlem søges. 

 

 

Bestyrelses suppleanter: 

Birthe Pedersen 

Anne Dalsager 

    

 


