
Referat bestyrelsesmøde d. 13/10-14. 

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

 

1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 

IAB 

2) Ny struktur – opfølgning/status  

Der er afholdt et møde d. 5/9-14 med kontaktpersonerne fra alle 
udvalgene. Alle udvalg blev opfordret til at komme i gang.  3 udvalg 
blev lagt sammen. I øvrigt foreligger der et referat fra det møde og det 
er bragt i kredsbladet til alles information. 

Der skal afholdes et opfølgningsmøde med kontaktpersonerne hvor 
det præciseres, hvad de enkelte udvalg skal fokusere på.  

3) Kredsens jubilæum 

Vi vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal arbejde på vores jubilæum. 
Der søges efter medlemmer til denne arbejdsgruppe via hjemmesiden. 

Det kunne være en prøve, skue, mix match eller lignende, men det må 
gerne være flere arrangementer i løbet af året, der er med til at fejre 
det. 

Der skal fastsættes en endelig dato i juni 2015 og et forslag er d. 13/06-
15 til jubilæumsfesten/arrangementet. 

Der søges om en mix match d. 11/4-15.  

 

 



4) Figuranthjælp udefra (Betaling)  

Det blev drøftet hvordan dette afregnes. Det er dem, der bruger det 
der skal betale af egen lomme, men ud over det, blev det diskuteret 
om kredsen skal yde et bidrag, så det tilsikres, at figuranten kommer 
hver gang. 

Det blev diskuteret om det ikke var en mulighed, at man betaler et 
”træningsgebyr”  for  c-træning. Dette betales ved indskrivningen 
sammen med det normale træningsgebyr. Dette gebyr skal kun gælde 
fra store hvalpehold til og med IPO holdet. Dette nye træningsgebyr 
skal dække udgifterne til figuranthjælp udefra. Dette skal afklares 
inden næste indskrivning, så medlemmerne er orienteret. 

Det blev besluttet, at kredsen yder 500 kr. så figuranthjælp udefra er 
dækket resten af året. Der er c-træning både lørdage samt 
ekstratræning tirsdag aften. Der opkræves gebyr af hundeførerne for 
ekstratræningen om tirsdagen.  

5) Udstillingen 

Der er søgt efter hjælpere, bl.a. via e-mail og der er også opsat en 
seddel op på opslagstavlen i klubhuset. 

Der er pt. 11 hunde tilmeldt.  

6) Græsslåning/arealer 

Der er klaget over, at græsset tit er for højt. Derfor skal der findes 
nogle flere til at være med til at slå græsset. Det vigtigste er, at dem, 
der kører med traktoren vil sikre, at den er 100% køreklar, så vi undgår 
flere store reparationer.  



Bestyrelsen overvejer om det vil være en god ide at sælge den gamle 
traktor og i stedet indkøbe en ny maskine. Derfor skal det undersøges 
hvad vi kan få for den gamle traktor, når sæsonen er slut.  

7) Orientering fra formanden 

DCH brugte ikke pladsen den lørdag som de havde forespurgt om. 
Svend følger op. 

Formandsmøde 24/1-15 og der søges efter forslag til dette møde. 
Eventuelle forslag videregives til Svend.  

Der er ansøgt om et landsdelsskue, men vi har modtaget afslag. 

Der mangler stof til kredsbladet. Der skal helst være stof til 30+ sider til 
hvert blad. Derfor bedes man overveje om man har noget liggende, der 
kan bruges.  

Der er 102 medlemmer i kredsen ved sidste optælling. 

Der afholdes Juletræsfest d. 29/11-14. Det er med i kredsbladet.  

8) Bordet rundt 

IAB 

9) Kasserer 

Saldo pr. dags dato: 76.053,02 kr.  

Anne-Grethe vil gerne have skuekontonummeret på hjemmesiden. 
Derfor skal webmasteren underrettes, så det kontonummer kommer 
på vores nye hjemmeside. 

Der er fejl på telefonlisten i kredsbladet, da Anne-Grethe’s  
mobilnummer står under webmaster. Anne-Grethe kontakter Gitte. 



10) Evt. 

Vi skal have gennemgået vores nøgleliste og have indkrævet nøgler fra 
medlemmer, der ikke behøver at have en nøgle.  

Der skal indkøbes nye nummerveste, da de gamle er ved at være slidt 
op. Der er indhentet priser og bedste tilbud udvælges. 

11) Næste møde 

Næste møde: 01/12-14 kl. 19:00 i klubhuset. 

 


