
  Bestyrelsesmøde d. 7 januar 2020. 

 

 

 

Tilstede; Inger, Henning, Svend Erik, Jesper, Jane, Lene A og Lene N 

 

 

 

Referent Lene N. 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af ref. fra sidst. 

 

2. Indkommen post fra formanden. 

 

3. Hvordan arbejder vi i bestyrelsen, er vi gode nok? 

 

4. Hvordan er status på det nye klubmodul. 

 

5. Nyt fra trænerudvalg 

 

6. Generalforsamling. Regnskab/ Budget 

 

7. Venskabskonkurrence/konkurrencer generelt/ evt. konkurrenceudvalg. 

 

8. Regler omkring julegaver 

 

9. Evt. arbejdsdag/ parkeringsplads. Hvad skal vi have lavet i 2020 

 

10. Foreningen i øvrigt 

 

11. Evt. 

 

 

 

1. 

Referat godkendt 

 

2.  

Vi var vært for et kursus i forbindelse med Grunduddannelsen i lørdags og det 

gik godt. Det næste kursus vi er vært for er d. 15.2.  

Instruktøruddannelsen må gerne kaldes IGU.  

Hundens/naturens dag 2020. Der opfordres til at der findes en klub i kredsen der 

kan lave dette arrangement.  

Der er uddannet 2 nye dommere i kredsen. 

Der er kommet nyt kursusoversigt fra Landsforeningen, som er sendt rundt. 

Landsforeningen mangler kandidater, der vil stille op til Landsforeningen eller 

de forskellige udvalg. 

Nyt fra kommunen: I stedet for Conventus skifter de system til Winkas, så 

fremover skal alle ansøgninger til kommunen foregå elektronisk. 

Fra 1.1.2020 bortfalder 25 års reglen, det indebærer at vi kan regne med større 

lokaletilskud. 

Frivillig Vest har 25 års jubilæum i år, der køres en del kurser i løbet af året 

som alle frivilige kan deltage i. 

 

3. 

Bestyrelsen gør sit bedste. Konstruktiv kritik er velkommen. Fremover lægges 

alle godkendte referater ud på det nye klubmodul.  



 

4. 

Efterhånden har de fleste medlemmer fået sig meldt ind. Vi vil gerne have 

slettet alder på hundeførerne på afkrydsningslister. 

Der skal oprettes konkurrencer fra klubben, det kigger Svend Erik på. Der kommer 

et nyt kursus med erfaringsudveksling i forbindelse med det nye klubmodul i 

februar. 

Vi bliver hele tiden klogere på systemet, men der er udfordringer her i starten.   

 

5. 

Trænerudvalgets eneste opgave er at få holdfordelingen til at gå op. Hvis 

klubbens trænere har behov for at mødes udover de indkaldelser trænerudvalget 

laver i forbindelse med holdfordeling, kan en hvilken som helst træner kalde ind 

til et møde.  

Hvis trænerne i klubben ønsker et fælles kursus eller et andet socialt 

arrangement kan de gå til bestyrelsen og få en godkendelse, i forbindelse med 

økonomi og så tage ansvar for at arrangere det. 

 

6. 

Indkaldelse er sendt ud. Regnskab/budget gennemgået. Vi bestiller mad ved Super 

Brugsen.  

 

7. 

Venskab d. 29. marts, det skal undersøges om der kan findes nogle som vil være 

med i et konkurrenceudvalg.  

 

8. 

Bestyrelse og trænere/hjælpetrænere som stabilt har fungeret på et hold i 

minimum 4 mdr. 

 

9.  

Nyt grus til parkeringsplads/ oppe foran indgang. Lene A. kan sørge for grus vi 

skal have fundet nogle der kan fordele evt. låne en maskine til det. Henning 

ringer til vej og park, og hører om vi kan låne en maskine.  

Nyt tag over terrassen.  

 

10. 

Intet 

 

11. 

Intet 

 

Mødet er hævet kl 22.00  

 

 


