
 

 

 

               Medlemsmøde i kreds 6 den 4. september 2018 

 

Dejligt mange var mødt til medlemsmøde i kredsen, dette møde 

var indkaldt for at få snakket tingene igennem og få en hel kreds 

til at fungerer for hinanden. 

 

Der var god snak om mange ting, det hele foregik i en dejlig 

stemning, selv om det indimellem gik lidt højt, da vi har mange 

måder at se på hvordan man træner og holder hund. 

 

Der blev snakket HAS, hvor vi orienterede om overskud, samt 

takkede dem som brugt mange dage på dette meget vellykkede 

arrangement. 

 

Der blev snakket indkøb af nye ting til træningspladsen, her blev 

vi hurtig enige om at nye spring både klatter spring og flugtspring. 

En apport- kravlegård ville være en god ting, så det forsøges at 

sættes op, nye lamper til lysbane (Henning) kigger på det. En ny 

trækvogn, samt oprydning i køkken og klubhus. 

 

Vi nedsatte et køkkenudvalg hvor Vibeke, Gurli og Annette er 

medlem i. 

 

Et figurant udvalg kom også på banen, her sidder Asger og Lars. 

Meningen med disse udvalg er, at få ideer som de så kan 

fremlægger for bestyrelsen til godkendelse 

 

Der blev aftalt arbejdsdag den 29/9, som er slået op på Face- book. 

Husk at tilmelde jer, så vi kan nå det vi skal. 

 

Simon ville komme med et par låse bomme til vor container. 

 



Pladsudvalget ville kigge på en lille havetraktor, da vi mistede den 

gamle ved indbruddet. 

 

Græsslåning blev der snakket om. Vi skal finde en bedre løsning, 

men lige nu klare vi den året ud. Så har vi tid til, at finde den 

rigtige løsning til næste sæson. 

 

Asger ville kigge på, at få lavet nogle interne kurser til vor nye 

figuranter. 

 

Der blev snakket meget figurant arbejde. Vi forsøger at 

tilfredsstille alle på dette punkt, men så må alle figuranter også 

bruges. 

 

Nogle havde en opfattelse at man skulle tage prøver for at være i 

kredsen, dette er ikke rigtigt, alle er velkommen på hver deres 

måde at arbejde med hund på, men vi så da gerne at flere fik lyst 

til at prøve vejen. 

 

Tak for et godt møde 

 

Svend Rungstrøm 


