
AU- møde d. 19/4-2017 Kreds 6 

Tilstede: Svend, Jesper, Claus, Ole, Henning og Lisa 

 

Korte beskeder: 

• Jesper er blevet tilbudt at komme med i arrangementudvalget sammen med Gordon, Karin 

C. 

• Henning har indsendt forslag til Avlsrådet mht. afkomsgrupper efter hanner og tæver. 

Ringtræning: 

• torsdag 18.30 - ?; Lørdag ca. 13 - ?  

• Vibe har nogle gode forslag til dokumenter om ringtræning - Henning tager fat i Vibe!  

• Henning vil gerne stå for ringtræning om lørdagen. Torsdagen tager Svend og Jesper.   

• Træningen skal opdeles i klasser - først mindre hvalpe; store hvalpe; unghunde; voksne 

• dem, der ikke betaler kontingent i kreds 6, skal betale 20 kr. pr. gang - så er kaffen 

gratis☺ 

Aftenskue d. 5. maj kl. 18: 

• Alt sættes op om fredagen.  Ring, telt, store telt, højtaler - mødetid kl. 14. Svend tager fat i 

dem, der skal hjælpe udover AU. 

• Menu: Lars køber oksesteg (filet) - salat- kartoffel - flûte - pris 75. kr (ad lib); børn halv pris. 

Vi skal også have pølser og brød ved siden af. Svend sørger for drikkevarer.  Vi skal også 

have rødvin, så folk kan købe et glas.  

Maden skal være klar fra 17.30. Ole, Lise og Bitten kan hjælpe med at sælge mad og drikke 

• Der vil være mulighed for at overnatte på pladsen i telt/campingvogn 

• Svend er avlsvejleder i ringen; Linda er sekretær på dagen 

• Pokaler - Ole har undersøgt markedet og det mest interessante er Centrum Pokaler i 

Slagelse. Ole bestiller til begge arrangementer. Der skal stå ”kreds 6 ærespræmie” på dem. 

Fakturaen skal mailes til kasseren. 

• Vi spørger Karina om hun vil stille pokaler op og bære ind i ringen. 

• Henning kontakter Michael 

 

Hvalpeshowet d. 11. maj kl. 18: 

• Samme som ovenfor - dog er menuen lidt anderledes: Flæskestegssandwich og pølser 

 


