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Deltagere: Ane-Marie Simmelkjær, Inger-Lis Pedersen, Anne-Mette Z Poulsen, Lise Damgaard, 

Trine Balleby, Anette B. Berg, Anita Johansen. 

 

Nyt fra formanden 

Konstituering af den nye bestyrelse: 

-  Formand - Rie 

-  Næstformand - Inger-Lis (ændres ved evt. konstituering) 

-  Kasserer – Inger-Lis 

-  Sekretær - Anita 

Bestyrelsesrepræsentanter til følgende udvalg: 

-  TRL - Anne-Mette 

-  Agilityudvalg - Inger-Lis 

-  Lydighedsudvalg - Anne Mette 

-  Rallyudvalg - Anette 

-  NoseWorkudvalg - Anita 

-  Aktivitetsudvalg - Anette 

-  Bankoudvalg - Inger-Lis 

-  Kantineudvalg - Trine 

-  Materialeudvalg - Trine 

 

- Underskrift af vedtægter - blev underskrevet. 

 

- Deltagelse/tilmelding til kredsgeneralforsamling 17.feb. i Bording 

-  Ane-Marie, Inger-Lis, Lise. 

 

- ”Ting der skal gøres-liste” fra Flemming 

 *Formandsskifte blanket- er gjort 

 *Skift i banken - Rie og Inger-Lis hurtigst mulig 

 *Skift på hjemmesiden - Er ændret på den nye side.  

 *Varme og Nøglebrik - Anette og Inger-Lis 

 *Infoskærm - Anita 

 *App overvågning/alarm - Anne Mette. 

 *Arion hvalpekasser og Dyrefonden info materiale - Rie. 

   

Igangværende sager: 

- Ombytning/vask af måtter. 

 Rie arbejder videre. 

Skur til lydighed, Rie og Trine. 
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 Anne-Mette snakker med Lydighed ang. plastskur fra XL-byg 

Vandingsanlæg 

 Kører nu og er betalt - Inger-Lis 

 

Nye sager: 

- Skift af hjemmeside til Klub-modul . 

 Anita sørger for skiftet hurtigt. Kontakter Helle Troelsen. 

 Hvis Hernings historie skal på skal der være en ansvarlig, som holder den opdateret 

 

- Nedsættelse af ad hoc udvalg , dræning af arealer. Udarbejde kommissorium. 

 Forslag: Erik B Pedersen, Heine Kristensen, Hanne Thomsen, Inger-Lis Pedersen  

 og (Jens Mortensen spørges) ILP indkalder til møde. 

- Halbund 

 *7 cm sand+3 cm sold. Inger-Lis undersøger pris ved Hover og hvor hurtig det kan leve-

res. 

 *Debat om hvad der er mest hensigtsmæssig mht. tidsfaktoren i forhold til kommende 

 konkurrencer? 

 *Er bunden bedre som nu eller for blød , hvis der lægges nyt på inden konkurrencerne? 

   

- Henvendelse fra Odendo om sponsorat  

 Vi er ikke interesseret. 

 

- Den lille røde Traktor 

 Henvendelse fra Heine ang. traktor.  

 Rie snakker med Heine om et proff. service eftersyn evt. kan løse problemet.  

 

Økonomi: 
 Ser fint ud.  Antal medlemmer:243 

 Fordeling på grenene d. 30/1 2020- Ag 87 - Hv/B 51 - Lyd 34 - NW 18 - Mo 36 - Rally 41. 

 ( OBS. Der er flere hundeførere som tæller med 2-3 gange, da de går på flere hold) 

Udvalgene: 

- TRL - Trænermøde d. 19/3  - indbydelse sendt ud d.d.. 2 nye medlemmer skal vælges på TR møde. 

- Agilityudvalget - forberedelse til stævne - oprydning skur 9/3 

- Rallyudvalget - forberedelse til stævne - ny til udvalget i stedet for Herbert. 

- Lydighedsudvalget -  intet 

- Noseworkudvalget - vil gerne have trænere med praktiske erfaring, så vi kan tilbyde flere pladser. 

- Aktivitetsudvalget - arbejder på nogle initiativer i 2020 

- Bankoudvalget - overskud på spil. 
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- Materialeudvalget - Rotter er væk, Trine kontakter vedr. oprydning i skoven 

- Kantineudvalget - sene mandagshold må klare salg selv , da Karsten går hjem kl. 21 - Anne Mette er 

på holdet med køkkennøgle) 

 

Eventuelt: 

- Evaluering af generalforsamling 

*Generalforsamlingen generelt: 

 *Kommentar vedr. længde og håndtering af diskussion vedr. dræning. 

 Dirigenten bør trække sig ved egen indkomne forslag. 

*Handicapparkering - Handicapkort ellers ikke - Anne Mette snakker med forslag-stiller. 

 Der skal generelt strammes op på parkering,  

 bl.a. mht. tidl. frivillige og fysiske udfordringer og parkering ved hallen torsdag.  

 Evt. opslag vedr. parkering på FB gruppe. Kun frivillige parkering ved klubhuset. 

 evt. nyt skilt ved skovsiden. 

*Lys v/hvalpegården - Trine arbejder videre med det. Lyskilde fra lågen som lyser nedad. 

*Læhegn/pil -  der er plantet popler - samme effekt. Ad hoc gruppen tager det med. 

- Klikkerkurser m/Helle Kristensen - Aflyst denne gang - ny dato udbydes senere 

- Tilskud fra Herning Idrætsråd - Vi skal huske dette ved næste ansøgningsdato vedr. dræning. 

- Sponsor synlighed udenfor hallen (Lise) - kan sættes på infoskærmen og køre imellem de praktiske 

informationer. 

- Klarhed over hvem der udleverer nøgler (Anita). Brik - Anette BB - skur/hal - Inger-Lis 

- Klarhed over hvem der står for udlejning af klubhus/Hal. (Anita) Rie ved møder kreds mv. - Inger-Lis 

ved udlejning. 

- Deltagere ved DcH Landsmøde 21/3 2020 - Rie, Inger-Lis og Anne-Mette. 

- Konsulent fra DGI til bestyrelsesmøde  som kan give værktøjer til bevare af medlemmer og få nye ind. 

 

Punkter til næste møde 
Nye sager- 

Igangværende sager-  

  

- Aftale 3 nye mødedatoer 

 Torsdag d. 26/3 - Onsdag d. 6/5 - Fredag d. 19/6 

 (Lille mødelokale er booket og datoer er i kalenderen - ref.) 

Referat Anita Johansen 


