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

Trine Balleby, Anette Becker, Anita Johansen. AFBUD: Lise Damgaard Hansen. 

 

 

REFERAT: 

 

1) Ad hoc udvalg/dræning’s rapport: 

a) Rapporten tilsendt bestyrelsen. Samlet pris: ca. 45000 kr. for dybdeluftning på hele arealet 

samt etablering af grøblerender og sø. ( 12500 kr. - 29500 kr.). 

b) Bestyrelsen beslutter at sætte arbejdet i gang, inden for denne beløbsramme. 

 

2) Hvalpe/begynderholdhold maj 2020 

a) Pt. er der 8-9 hf til hvalpeholdene og 3 hf til begynderholdene på tilmeldingslisten. 

b) Vi afventer opstarten af holdene til efter 10/5. 

 

3) Hvalpehold/begynderhold februar 2020 

a) Holdene skal forlænges efter september for at kompensere for den aflyste træning i stedet for 

økonomiske kompensation.  

b) Dette kan dog betyde, at vi kommer til at mangle uddannede instruktører til hvalpeholdene til 

september, men det må vi arbejde med. 

 

4) Ønsker fra Landsrallyudvalget om kontaktperson fra kreds 2. (Lise) 

a) Herning stiller umiddelbart ikke med en person som kontaktperson. 

b) En sådan emne bør behandles på formandsmøderne i kreds 2, ikke i en enkelt klub. 

 

5) Trænerskuffer og foto ( Anita) 

a) Afskaffelse af skuffereolen i gangen. Kun nødvendige skuffer (bla. kassererens til kvitteringer)  

på kontoret.  

b) Evt. anskaffelse af reol med aflåste små rum til gangen til opbevaring af pung/nøgler/mobiler 

mv.. Skal ikke bruges som fast opbevaring til enkelt personer, måske til aflåsning af stopurer 

mv. for udvalg. Anita undersøger pris. 

c) Fornyelse af trænerfoto i kantinen. Anne-Mette og Rie arbejde videre med det. 

 

6) Forårs-/efterårsrengøring /vedligeholdelse af træningsmateriale. (Anita) 

a) Rengøring og vedligeholdelse af de enkelte grenes materialer fjernes fra aktivitetsudvalget ar-

bejdsdag, så denne kun omhandler klubhus og arealer.  

b) Ansvaret lægges ud til udvalgene om at planlægge en arbejdsdag eller en plan for holdene, så 

alle hold involveres i arbejdet. De hold som ikke er under et udvalg kan TRL lave en plan for. 
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7) P-Skilte (handicap) (Rie) 

a) Der er lavet blå p-skilte til udlevering til de hundeførere, som er godkendt til at måtte parkere 

ved klubhuset. Skiltene er personlige med navn på og skal afleveres igen. Pt. er der kun 3 som 

har tilladelse. Skiltene udleveres kun af formanden efter en snak med den enkelte hundefø-

rer. 

 

8) Nye billeder i kantinen (dekoration) (Rie) 

a) Rie forslår at der overvejes nyt dekoration mv. til kantinen/det store lokale. Der er delte me-

ninger om bl.a. DM flagene skal tages ned. Behandles igen på senere møde. 

 

9) Nyt skilt ved ”indgang med hund” (Rie) 

a) Ødelagt skilt skal fornyes. Rie sørger for dette. 

 

10) EVT.  

a) Anita Fyrstman skal fjernes som adm. i facebookgr. Der skal i stedet indsættes en anden per-

son fra bestyrelsen. 

b) Der er ikke stor optimisme vedr. opstart for alle hold før efter sommerferien. 

 

11) Punkt til behandling på senere møde 

a) Fælles retningslinjer af indholdet på hvalpe/begynderhold 

b) Dekoration i kantinen. 

 

12) Næste møde: 

a) Vi fastholder d. 6/5. evt. fyraftensmøde igen. Evt. før, hvis vi skal snakke opstart og retnings-

linjer. 

 

Tak for god ro og orden og et bestyrelsesmøde på 1 time eller var det 59 min. Det var godt gået. 

 

 

Referat: Anita 

 


