
Bestyrelsesmøde 7.10.20 i Kredsen


Deltagere:


Formand : Vibe Lenthe

Næstformand : Klaus Lingskov

Kasserer : Hanne Kozuch

Bestyrelses medlem : Lars Bille

1. Suppleant : Fritz bennedbæk

2. Suppleant : Karina Hansen

Sekretær : Tinni Meier Engli


             Referat:


Ordstyrer: Tinni Meier Engli


1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat.

2. Referat godkendt.


3. Formand orienterer at vores medlems tal i kredsen ikke rigtig stemmer

Vi ser det an og tjekker om en måneds tid.

Der informeres også om vi nu har fået 4 nye prøveledere 

Stort Tillykke til alle 4.

Vi skal også ha’ nåle på plads da der er flere som står til at modtage dette.

Der bliver spurgt om vi har en fast liste over dem vi sponsorer, der bliver

Enighed om vi sponsorer de store begivenheder så som DM, HAS og

Ungdomslejeren alt andet bliver taget adhoc.


4. Kasserer orientere om økonomien i kredsen der generelt

Har overskud ved feks de arrangementer der afholdes.

Og der er feks + 5000 fra træningsgebyr sammenlignet med sidste år.


Der er forsøgt søgt fonde til kredsen bl.a. Nordea og FOG

Nordea var et afslag og FOG ventes der svar fra.

Vi holder øjnene åbne med hensyn hvor vi ellers kan prøve at søge fonde fra.


5. Med hensyn til Ringtræning i vinter perioden var der forslag

Oppe omkring håndteringen heraf i en corona tid.

Ridestuen vil være lukket , hundene kan evt blive delt op i alder og tidspunkt.

Samt man kan opfordrer kaffe drikkerne til  selv at ha’ deres egne kopper med.

Sidste udendørs ringtræning bliver 29.10.20 og vi påtænker at

Starte op i ridehuset 29.11.20


Vibe taler med ejeren og vender tilbage.


Vibe og Vibeke ønsker at man kunne dele klargøring af ridehus ud

Så de ikke skal stå der selv hver Søndag.


6. Der kom et forslag fra et medlem om salg af trænings godbidder

Hanne har nogen liggende så vi laver en prøve for at se om det er rentabelt.


7. Der ønskes en arbejdsdag i kredsen inden vinteren står for døren

Den er sat til 31.10.20. Vibe melder det ud.

Der vil også komme en oprydning/ arbejdsdag i foråret hvor større opgaver

Skal ses på bl.a. skal skjulene på prøvebanen ses efter.


8. Græsslåning især i lunden “halter” lidt 

Der foreslåes der bliver lavet en fast plan med navne der så selv

Har ansvaret for sin dag og kan man ikke må man selv finde en afløser.




Preben vil fast sørge for benzin fremover.

Lars sørger for lister.


9. Avlskåring/ skue & prøve arrangement er der fuld gang i planlægningen

Frivillige er på plads til at hjælpe med afviklingen. 

Og alle glæder sig over der sker så meget positivt i kredsen.


Ny kåringsleder er på vej ... Michelle starter på kursus 14.10.20


Der var lidt udfordringer ved sidste prøve omkring hvad reglerne burde

Være for bl.a. publikum , så inden hver prøve vil der blive lavet

Et skriv om retningslinjer på FB.  feks ingen andre hunde omkring banen til en prøve.

Vibe sørger for dette i samråd med BHU.


10. Sidste officielle træningsdag bliver 28.11.20

Hvor der vil blive arrangeret lidt sjov og spas for hunde og fører.


Indskrivning til forårssæsonen bliver 9.1.21 kl 10.00 til 11.00


11. Der mangler lys på p-plads og på stien ned til Lunden

Stefan har sagt ja til at hjælpe med at sætte det op.


12. Info omkring køkken ansvar bliver det fremover at den daglige drift er 

Annettes ansvar. Til arrangementer er det den ansvarlige for arrangementet som

Uddelegerer opgaver til de frivillige og har det overordnede ansvar på pågældende dag.


13. DCH vil gerne være med til fælles arbejdsdage , foredrag, gåture osv.


14. Apportbukke skal bestilles hvis vi ikke har alle størrelser 

Lars tjekker og ellers indkøbes der nye. 


15. Der ønskes at der i stedet for et håndklæde på wc vil

Blive sat en fast papir beholder op. Tinni undersøger.


16. Der bliver enighed om at kredsens figuranter skal ha’ betalt noget af deres

Bideudstyr, som vil være ... overtræk til ærmer, styr , skind/ “ drillepind”

Lars undersøger med priser.


17. Nyt bestyrelsesmøde bliver 17.12.20 kl 18.00 i kredsen


18. Bære tilladelser til kredsens signalpistol er Hanne igang

Med at få på plads.


19. Generalforsamling , medlemsmøde  og kurser der er blevet udsat

Grundet corona vil Hanne undersøge om ikke kan afholdes alligevel

På en sikker måde. Man kan feks låne lokaler på kommunen så afstand osv

Kan holdes. 


20. Under eventuelt forslår Fritz der afholdes et handler kursus

Med dem som ønsker at lære at løbe med hund.

Det er glædeligt mange mennesker til vores ringtræninger

Derfor kniber det at nå hele vejen rundt med hjælp til nye på banen.


Dette bliver set på snarest muligt.


21. Fritz ønsker at der kan laves en prøve hos ham, vi undersøger

Hvordan reglerne er omkring dette.





