
Referat fra bestyrelsesmødet d. 11 februar 2020. 

 

Tilstede: Lene A., Lene N., Svend Erik, Elin og Inger 

Fraværende: Jesper og Henning 

Referant: Lene Nygaard 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af sidste referat. 

2. Konstituering. 

3. Nyt fra formanden. 

4. Nyt fra trænerudvalget. 

5. Venskabskonkurrence. 

6. Arbejdsdag / nyt tag på terrassen. 

7. Status på Klubmodul og det komunale Winkas system. 

8. Foreningen i øvrigt. 

9. Evt. 

 

 

1. 

Referat fra sidst og generalforsamling godkendt. 

 

2. 

Svend Erik formand, Henning næstformand, Lene A. kasserer, Jesper bestyrelsesmedlem, Lene N. 

referant. 

 

3. 

Kredsgeneralforsamling d. 17. feb., der mangler nogle der vil stille op, hvis nogen har lyst. 

Uddannelsesudvalg, hold 23 er startet op med 13 deltagere. Kredsbestyrelsen foreslår uændret 

kontingent for næste år. 2 dommere er stoppet i år. 2 nye er færdiguddannet.  

Dyrlægeaften de har selv arrangeret en hvalpeaften for hvalpeejere ved evt. behov skal vi henvende 

os senere og arrangere en dyrlægeaften for alle. Hvalpeaften hos dyrlægerne er slået op på vores 

facebookside. Mariette har fået snakket med Martin. Han vil gerne komme og afholde kursus for 

3500 kr. Mariette arbejder videre med hensyn til en dato.  

 

4. 

Der har været afholdt trænermøde. 

 

5. 

Der ligges seddel i klubben, så klubbens medlemmer kan melde ind som hjælpere. Og email sendes 

ud til alle i klubben med hensyn til, at vi mangler hjælpere. 

 

6. 

Der skal søges tilskud til nyt tag på terrassen inden udgangen af marts. Dato for arbejdsdag 

bliver den 25. april Svend Erik, sender besked ud til alle. 

 

7. 

Svend Erik og Lene Nygaard har været til uddannelsesaften i forbindelse med det nye Winkas 

system, kommunen bruger. Virker nemt og lige til at anvende. Klubmodul vi mangler nogle 

hundeoplysninger under enkelte oprettede hundefører. 

 

8. 

Intet 



9. 

Træner man med mere end en hund i klubben er kontingentet for hund nr. 2, 700 kr. årligt. 

Lene A. skriver til Maxi Zoo med hensyn til sponsorgaver til vores venskabskonkurrence.  

 

 


