
Referat bestyrelsesmøde 23.10.21 i kredsen 


Deltagere:

Formand: Vibe Lenthe

Kasserer: Hanne Kozuch

Best.medl: Lars Bille

Best.medl: Karina Hansen

Sekretær : Tinni M Engli


1. Godkendelse af referat.

Referat godkendt.


2. Nyt fra formanden: 

Hjertestarter er der søgt om, behandling af dette kan tage ca 4 måneder.


3. Nyt fra BHU

BHU har travlt og på tegnebrættet nu er …

- prøver 13.11.21

- Skue 26-27 marts med Dansk dommer

- Skue uge 38 eller 39 med Tysk dommer

- 30 april kreds match

- Kursus i feltsøg 


4. Arbejdsdag

Der bliver sideløbende med træning holdt arbejdsdag i kredsen

d.6.11.21. Arbejdsdagen er sammen med DCH så vi kan hjælpe hinanden.

Opgaverne for os er:

- Tag klubhus

- Tag læskur lunden ( Lars prøver at se om det kan gøres med silikone)

- Oprydning ude/ beskæring af buske, træer osv

- Oprydning inde/ køkken ( Tinni )

- Oprydning container  ( Vibe )

- Maling af køkken , wc, dør, vinduer ( Karina ) 

- Trailer / kørsel til forbrænding ( Tinni spør’ Niller ) 

Vibe laver opslag med opgaver på fb og der er allerede nu folk

meldt på flere af posterne.


5. Der ønskes lys i containeren , Karina ser på dette.


6. Skraldespande … Karina høre med DCH om de har talt med kommunen

så vi kan få nogle tætte og mere dyresikre slags.


7. Møde med kommunen ( Hanne ) 

En kort info fra mødet med kommunen:

Mødet gik godt. De ville høre en masse om vores aktiviteter og hvordan vi bruger området. De lød 
noget imponerede over hvor mange vi er og hvor meget vi har af forskellige aktiviteter. Det var min 
fornemmelse at de ser os som et aktiv for kommunen fordi vi både har noget for de lokale men 
også tiltrækker deltagere udefra. Og det er godt vi holder området så flot.

De vender tilbage med om der kan gøres noget ved vejen. Jeg spurgte også om kommunen vil 
sætte nogen bedre skraldestativer op end dem vi selv har og det vender de også tilbage med. 

Vi skal søge byggetilladelse til vores nye læskur men ellers var der ikke nogen “ubehageligheder”. 

Vi får en ny 3 årlig aftale der er mere detaljeret og inklusive den store bane. Den kommer inden for 
nogen måneder men vi får en mail med bekræftelse inden så vi ikke skal være i tvivl om at det er 
vores plads. 


8. Ringtræning ridehus 

Vi regner med at starte ringtræning op 7.11.21 og indtil 19.12

Vibe laver opslag.




9. Afslutning 

Der er sidste træningsdag 27.11.21 med sjov og hygge.

Vibe er tovholder og høre med Vibeke om hun kan hjælpe med poster, samt købe ind til gløgg & 
æbleskiver.


Indskrivnings dato er ikke helt på plads men bliver sat inden afslutningen.


10. Jule/nytårs gåtur

Der bliver arrangeret fælles gåtur fra kredsen d. 24.12 samt 31.12

kl 9.30 fra kredsen. Tinni laver opslag 


11. Generalforsamling 

Der er flere fra bestyrelses der står til valg til næste generalforsamling 

og vi der står til valg skal tænke over hvad vi ønsker.


12. Næste bestyrelsesmøde afholdes 8 januar kl 10.00

i kredsen, som primært skal handle om generalforsamlingen. 



