
Referat af bestyrelsesmøde 

Deltog D.27/8-2020, Gitte Kipper, Jørgen Vestbach, Heinrich Mathiasen & Stine Kam  
 
 

1) Status af mødet fra sidste gang: 
Heinrich har sendt en skitse til elinstallatøren, samt kommer han ud og kigge på vores baner for at lavet et 
tilbud, til ny belysning på banerne, så det er forsat i gang. Vi afventer nu svar fra kommunen, om et muligt 
tilskud til omkostningerne af ny belysning. 
 
Trodtekt til loftet i mødelokalet i klubhuset, er sat i bero for nu, til prioritering af andre projekter. 
 
Didde bliver færdig med instruktøruddannelsen til november i år. 
 
De nye persienner og måtter som blev købt, er sat op og lagt. 
 
Aftalen der skulle laves med ham vi havde til at slå græsset for os, blev aldrig til mere, og derfor tog vi en 
beslutning om at købe en græsslåmaskine, og slå græsset selv, hvilke har givet et meget mere stabil resultat 
for vores baner. 
  
 
2) Igangværende og gennemførte arrangementer/opgaver: 
Konkurrencerne er forsat aflyst. Dog bliver der muligvis afholdt klubmesterskab. 
 
Det er ingen ny dato endnu på den halvårlige rengøringsdag til efteråret, da klubhuset ikke er blevet 
benyttet af medlemmerne grundet corona situationen, der skal muligvis kun lige støves af. 
 
Det bliver d.30/9 afhold foredrag af Christian Hembo, som også er sendt ud pr. mail til alle vor medlemmer. 
 
Vi har fået en græsslåmaskine, så vi selv kan slå græsset og det dermed bliver holdt nede til en pæn højde, 
for vores medlemmer og deres hunde, og i forbindelse med det vil vi gerne sige en stor tak til Thea som har 
gjort en kæmpe indsats, for at få et ordentligt og tyverisikret sted til vores græsslåmaskine. 
        
  
 
3) Træner- og holdstatus: 
Det er i øjeblikket 3 hvalpehold i gang, og vi har haft indtil nu 6 hvalpehold i år. 
 
Der er pt. 2 på ventelisten til hold. 
  
I forhold til refundering af træningsbeløb, hvis man stopper på de et hold eller kursus:  
Ifølge vores vedtægter har udmeldte medlemmer ikke krav på tilbagebetaling af kontingent, men vi finder 
det fair at refundere kontingent til helårs medlemmer, som stopper af tungtvejende årsager (p.t. 90kr pr 
resterende mdr.). Vi refunderer ikke kontingent til deltagere på kursushold. 
 
 
4) Indkommende forslag: 
Der er planlagt Hooppers event, og Inge-Lise forventer at kunne starte et hold op snart. 
 



Vi skal have samlet nogle medlemmer fra lydighedsholdene, som kunne tænke sig at stå for lydigheds 
konkurrencerne og årets spor (også klubmesterskabet) i KU, så vi forsat kan afholde disse konkurrencer, da 
vi mener i bestyrelsen at det giver mest mening at det er lydigheds folk, som brænder for denne genre, som 
står for dette, ligeså vel som agility og rally konkurrencerne er planlagt af de folk som brænder for disse 
genrer.  
 
Nogle finder Klubmodulet svært, derfor vil vi i bestyrelsen arbejde lidt med klubmodulet, for at kunne 
vejlede vores medlemmer bedre, og gøre det mere overskueligt. 
 
 
 
5) Nye arrangementer: 
Det afholdes muligvis klubmesterskab og årets spor, hvis vi har nogle der kan gå ind i KU og står for 
lydigheds-delen.   
 
 
6) Økonomi: 
Alt ser forsat fornuftigt ud i forhold til økonomien. 
 
 
 
7) Andet?: 

Bestyrelsesmødet bliver næste gang afholdt mandag d.9/11. 

 

    

 


