Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 20/2 2019 kl. 19.00
Tilstede var: Tommy Sørensen, Mona Bech Sørensen, Henrik Wittrup, Gitte
Skotland, Niels Bach, Natti Hedevang og Majbrit Mejrsk.
Referent: Majbrit Mejrsk.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Velkomst ved formanden
Udnævnelse af kredsens BrugshundeRådets Kontaktperson (BRK)
Årets planer for A-udvalget
Årets planer for B-udvalget, herunder kreds mesterskab og øvrige prøver
Renovering af træningspladsen
Behandling af personsager
Renholdelse klubhus og plads
Arbejdsweekend
Eventuelt

AD 1: Formand, Tommy Sørensen bød velkommen til bestyrelsen og en særlig
velkomst til de 2 nye suppleanter, Natti Hedevang og Majbrit Mejrsk.
AD 2: Ole Hansen har valgt at stoppe som BRK’er.
Henrik Wittrup udnævnes af bestyrelsen som klubbens nye BRK’er.
AD 3: A‐udvalget afholder årets første møde i den nærmeste fremtid.
På dette møde drøftes det, hvorledes ringtræningen fremadrettet kan aftales
fordelt.
Der udtrykkes ønske om aflastning i forhold til ringtræning og madlavningen på
ringtræningsdage. Det er tit de samme, som ”trækker læsset”.
Bestyrelsen aftaler, at Natti Hedevang udfærdiger et opslag til en madgruppe, så
klubbens medlemmer skiftes til at stå for madlavningen til tirsdagsringtræningen.

AD 4: Henrik Wittrup sammensætter B‐udvalg – det foreslås, at det består af
instruktørerne.
Efter ønske fra klubbens medlemmer, arbejdes der med:
‐ 2 prøver i år, en forår og en til efteråret. Datoer kommer senere, når dommer
etc. er på plads.
‐ At afvikle en udholdenhedsprøve (AD) tidligere kendt som UHP
‐ Afholde klubmesterskab
Spor: der ”brainstormes” i bestyrelsen, da der de sidste gange ikke har været ret
mange til spor, men medlemmerne spørger alligevel efter at der arrangeres spor.
Der arbejdes på at lave hele dage med spor.
Temadage omkring:
‐ Feltsøg – og Gruppe A (spor)
‐ Gruppe B (lydighed)
‐ Gruppe C (forsvarsarbejde)
AD 5: Tommy Sørensen har fået oplyst af Falck, at de tidligst flytter i 2021 (hvis
det overhovedet bliver en realitet). Bestyrelsen har drøftet, hvorledes det bedst
kan gribes an med hensyn til renoveringen af den store bane. Der skal nedsættes
en arbejdsgruppe, der udarbejder den overordnede plan, hjemhente priser etc.
Der skal opsættes lys/master, shelters skal sættes op og males, skjulene skal
renoveres.
Det drøftes, om der kan gøres noget, så banen ikke er så våd og glat? Tommy
Sørensen vil tage kontakt til ham, som har pigtromlet banen, om den evt. kan
bedres ved at pigtromle den 2 gange årligt.
AD 6: personsager drøftes.

AD 7: Bestyrelsen beslutter, at rengøringen fortsætter, med rengøring fast hver
3. uge, samt forud for udlejning.
AD 8: der afholdes arbejdsdage den 4. maj og den 21. september 2019. der
kommer senere en udmelding på tidspunkt og hvilke arbejdsopgaver der skal
løses. Men sæt allerede X i kalenderen nu.
Bestyrelsen har forslag om: renovering af agility redskaberne, evt. fliser under –
så de ikke skal flyttes ved græsslåning? Male klubhuset, vedligehold af området.
AD 9: forslag om en mailadresse – hvor klubbens medlemmer kan skrive idéer til
nye tiltag i klubben. F.eks. forslag til temadage. Tommy Sørensen undersøger
ved Torben Jepsen, hvem der kan se/følger op på mails, som sendes på den
eksisterende mailadresse.
Resultatattavle/fotovæg af klubbens medlemmer, som har bestået en eller flere
prøver skal opdateres. Så når det bliver rigtigt forår, melder Natti Hedevang en
dato ud, til fotografering af de medlemmer (med hund), der har bestået prøver
og som ikke er på tavlen.

Bestyrelsens mødedatoer for 2019:
Onsdag den 24. april kl. 19.00
Onsdag den 7. august kl. 19.00
Onsdag den 13. november kl. 19.00

