
Referat bestyrelsesmøde d. 01/12-14. 

Tilstede: Svend, Anne-Grethe(afbud), Jesper, Fritz, Per, Jan N.(afbud) & 

Jan(referent) 

 

1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 

IAB 

 

2) Ny struktur – opfølgning/status  

IAB. Der arbejdes fortsat på en mødedato i januar for et 

opfølgningsmøde med kontaktpersonerne fra de enkelte grupper. 

 

3) Kredsens jubilæum 

Der er ikke noget nyt men Svend vil lave et indlæg til det kommende 

kredsblad. Vi vil også forsøge at finde nogle ”frivillige”. 

 

4) Hvem fortsætter i bestyrelsen 

Dato for den kommende generalforsamling bliver 3/2-15 kl. 19 i 

klubhuset. Dagorden ifølge vedtægterne og der indkaldes via 

kredsbladet som normalt.  

Svend og Per er på valg og Svend ved ikke om han fortsætter. Han 

overvejer og tilbagekommer til næste bestyrelsesmøde. 

Per vil ikke stille op igen på grund af private grunde, så et nyt 

bestyrelsesmedlem skal findes. 



Øvrige i bestyrelsen, der ikke er på valg: 

Jesper vil gerne fortsætte. 

Jan vil gerne udtræde af bestyrelsen, så der skal findes en ny sekretær. 

Anne-Grethe vil gerne fortsætte.  

 

5) Kontingentfrihed for trænere & figuranter 

Det tages op på den kommende generalforsamling så kredsens 

medlemmer kan tage stilling til dette. 

 

6) Kontingentstigning i 2015 

Dette emne blev diskuteret og forskellige ideer blev vendt. Det blev 

besluttet, at træningsgebyret sættes til 400 kr. pr. sæson imod 450 kr. 

nu. I stedet skal der betales træningsgebyr for c-træning og det sættes 

til 100 kr. pr. sæson.  

Pladsgebyret justeres også med 50 kr. til 350 kr. pr. sæson. 

 

7) Dirigent til den kommende generalforsamling  

Lig de tidligere år vil vi gerne have Kurt Sørensen som dirigent og han 

har sagt ok til at komme og være dirigent. 

 

 

 



8) Orientering fra formanden 

DCH har klaget over, at Schæferhundefolkene kommer om søndagen.  

Men formanden fra DCH har bedt Svend om at videregive en 

undskyldning. Det er fortsat ok at komme efter kl. 14, hvis der ikke er 

nogle DCH træningshold tilbage. Det samme gælder for DCH om 

lørdagen.  

Kredsmesterskabet om lørdagen med Poul Meineche gik godt og det 

samme gjorde udstillingen om søndagen.   

Juletræsfest var med stor deltagelse idet ca. 96 deltog. God mad og 

Julehygge. Dog var der ikke så mange til rengøringen dagen efter. 

Der afholdes en prøve mere d. 13/12-14. Yvonne er prøveleder på 

denne prøve. Det er fokus på FP den dag og prioriteres frem for andre 

prøver.  

  

9) Bordet rundt 

IAB 

 

10) Kasserer 

Saldo pr. dags dato. 81.992,94 kr. 

Der rykkes for regning på pokalerne til skuet, så regnskabet for skuet 

kan gøres op. 

Anne-Grethe vil gerne have pengene ind fra Juletræsfesten, så 

regningen fra Coop kan betales.   

 

 

 

 



11) Evt. 

Forskellige emner blev diskuteret som oplæg til det kommende 

formandsmøde: 

Generelt betales der for meget til hovedklubben uden, at kredsene får 

noget tilbage. F.eks. ved afholdelse af brugsprøver og skuer. 

 

Der er mange kredse, der ikke har penge til det nye 

uddannelsessystem som er blevet meget omfattende og dyrt.   

 

Skal vi virkelig have et VM hold af sted hvert år som det almindelig 

kredsmedlem aldrig får noget ud af, og ikke gavner medlemmets egen 

hundetræning?  

 

Per spurgte til hvordan det er gået med figuranthjælpen udefra. Det 

ser fornuftigt ud og det hænger sammen økonomisk, så figuranten får 

sin betaling og fortsat kommer hver uge. 

 

12) Næste møde 

Næste møde er d. 27/1-15 kl. 19. Sted tilkommer senere.  

 

 

 


