
Referat bestyrelsesmøde 22.9.22  i kredsen


Deltagere:

Formand: Vibe Lenthe

Næstformand : Lars Toft Bille

Kasserer: Hanne Kozuch

Best.medl: Karina Hansen

Best.suppl : Fritz Bennedbæk 

Sekretær: Tinni Engli 


1. Godkendelse af sidste referat


Referat godkendt.


2. Nyt fra formanden 

Intet nyt andet end vores medlemstal vokser og det ser fint ud


3. Nyt fra kasseren & BHU.

Der er en god økonomi i kredsen.  Skuet er lige rundt om hjørnet og der er styr på alle opgaver.


4. Internt  skue

Vibe foreslår et internt sku  for alle kredsens medlemmer. Her vil man kunne få en bedømmelse af 
sin hund og få mere erfaring og måske blod på tanden til at stille op til kombiskue.

Dette kunne eventuelt laves som sommerafslutning.

Hanne tager forslaget videre til BHU.


5. Generalforsamling.

GF afholdes onsdag 8.2.23 kl 19.00


6. Der ønskes mere lys i Lunden og der aftales vi sætter igang. 

En lys pæl mere hvor der er lys nu og 3 lys pæle på modsat side så den bagerste del af banen kan 
bruges i mørke.

Stefan vil gerne hjælpe til med dette og Hanne gir`beskeden videre.


7. Forårs skue

Forårs skue bliver afholdt 13.5.23


8. Grus på p-plads 

Der er kommet grus til huller på p-pladsen og sad hvis det skulle være nødvendigt på banen i 
Lunden .


9. Bakke tur med kreds 3.

Vibe og Eva aftaler en dato for den fælles årlige gå tur på Bakken med kreds 3.


10. Jule/Nytårs gå tur i kredsen.

BHU arrangerer 


11. Fonde

Vi vil igen prøve at søge materialestøtte fra bl.a. FOG og Jem & Fix 

Der ønskes bl.a. borde/bænke sæt , eller måske materialer til en væsentest bane.


12. Ekstra betaling for strøm ved tirsdags spisning.

Nogle medlemmer syntes prisen var sat lidt for højt selvom el priserne er steget.

Bestyrelsen vælger at prøve at sætte det ned til 5,- pr person ekstra som skal betales til kredsen.


13. Nyt bestyrelsesmøde 

Torsdag 12.1.23 kl 18.00 i kredsen 


14. Indskrivning

Ved indskrivningen 31.1.23 vil brugshundeshoppe komme på besøg.




15. Afslutning 3.12.22

Annette sørger for indkøb af gløgg & æbleskiver, Tinni  & Rasmus sørger for aktivitet for alle hold.



