
 

 

Referat af bestyrelsesmøde 8-8-2017 hos Svend Rungstrøm. 

Tilstede. Svend Rungstrøm, Jesper Rungstrøm, Lars Bille, Henning Karlsen, Ole Jørgensen, 

Anne-Grethe Lauridsen og Claus Nielsen 

 

1. Referat af 24-4-2017 godkendt. 

 

2. Det har været sommer, og træningen har fortsat sommeren igennem med mange på pladsen 

Hver gang. Kommunen har lagt jord ved den bagerste bane og planeret det, dog ikke bedre end 

vi har bedt dem om at kigge på det igen, da det ikke er godt nok. Kommunen vil samtidigt kigge  

på det store træ på hjørnet ved lunden, da der er knækket nogle store grene af, og det sikkert  

ikke er så sundt et træ længere. 

Vi har haft strømsvigt pga. lyn, hvilket har resulteret i at vores mad i fryserne er tøet op, og skal  

smides ud. Svend har talt med forsikringen. 

Alle bedes hjælpe til med at rydde op efter sig, særligt på de dage hvor der har været fælles spisning. 

Kredsen har haft en del hunde som har tiltaget på det Danske og Svenske hovedavlsskue og er  

kommet hjem med absolut top resultater – Godt gået. 

Kredsen får nyt mobilepay nr. Skulle være på plads fra d. 10-8-2017. 

       3.   Saldo d.d 71.654,16. Saldo godkendt. 

 

       4.   Hvalpehold. Svend og Gitte har holdet efter Hanne er stoppet som træner. Det er gået godt 

             der har været fremgang hos både hunde og fører, der er trænet lydighed, spor og hunde og  

             fører er blevet introduceret for Gr. C arbejdet. 

             Store Hvalpe.  Pænt fremmøde hver gang med god fremgang af både hunde og fører. 

             Øvede / IPO. Det er ikke gået som forventet, desværre. Holdet skal have en kick start og tovholder 

             for det mangler der. Vi arbejder på en løsning. 

             For at kunne få Gr. C træning skal man træne lydighed inden. 

    

                  

 



 

 

 

     5. Vedr. HAS 2018, der er ikke truffet nogen beslutning på nuværende tidspunkt, der arbejdes videre 

    på sagen.  

    Vi mangler pt. Udmelding fra hovedklubben for deadlines for afholdelse af skuer 2018  

    men vi søger om 3 skuer, hvalpeshow d. 20 April, aftenskue d. 18 Maj samt November skue d. 3. 

     6. Pladsudvalget. Vores lille græsslåmaskine skal laves, vi er ved at finde ud af hvor og hvordan. 

    Der har været afholdt arbejdsdag i Juni, hvor der blev lavet en del småting, men vi har stadig mange 

    hængepartier. Flyveklubben låner vores traktor, og bidrager til servicee og vedligehold af denne. 

    AU. Novemberskuet. Se pkt. 8 

     7.  Julefester. Vi holder juletræsfest for de voksne medlemmer d. 2 December i klubhuset, og  

     juletræsfest / afslutning d. 9 December. Nærmere info kommer snarest. 

     8. Dommer på dagen bliver Torsten Kopp fra Tyskland. Vi finder overnatning til ham enten på Femhøj 

    ell. Gerlev kro. Skuet afholdes på Jægerspris skolen. Der bliver indsendt annonce til hovedbladet samt 

    samt opslag på Facebook mv. Bestyrelsen opfordre alle der kan til at hjælpe på dagen, opslag om  

    opsættes i klubhuset. 

 

 

 

 


