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Ad 1. Orientering  fra formanden 

Det er ved at blive afklaret, hvem der skal have udleveret årsnåle ved den ordinære generalforsamling. 

Formanden har deltaget i formandsmøde på Fyn. Der var oplæg omkring krisestyring i kredsene. Det var et 
aktuelt emne for mange kredse. 

01.01.17 vil der komme en ny hjemmeside hos Hovedklubben. Der er kommet en udbyder, som også laver 
DKK’s hjemmeside. 

IT-dækning omkring skuer blev drøftet.  

Den store tilbagegang af medlemmer blev drøftet. 

Torben arbejder på en ny hjemmeside. 

Ad 2. SPH2 og Jubilæumsskue 

Mona aflægger regnskab for SPH2.  

Mona aflægger regnskab for Jubilæumsskue.  

Mona aflægger regnskab for Kredsmesterskabet.   

Ad 3. Årsfest 2016 

Årsfesten afholdes den 25.11.16. Der udfærdiges menu snarest muligt. Pris max. kr. 150,00. Der vil blive 
udleveret årspokaler. 

Ad 4. Maling af klubhus og opsætning af nye lofter 

I weekenden den 12.-13. november 2016 vil der blive sat nye lofter op og opholdsrum og det inderste rum 
vil blive malet. 



Ad 5. Nøgler 

Gennemgang af registrering af nøgler. Der er nu mulighed for at købe F-nøgler. 

Ad 6. Bordet rundt 

Drøftelse af hjertestarter. Der er indhentet tilbud. Som alternativ beslutter Bestyrelsen, at Torben afholder 
førstehjælpskursus i livredende førstehjælp i foråret 2017. 

Henrik foreslår temaaften i foråret om kiropraktik til hunde. Orientering om hundens anatomi og 
behandling af skader. Bestyrelsen tilslutter sig dette. 

Forslag om temaaften om teori om brugshundearbejde samt drøftelse af fremtidig strategi for træning af 
hvalpehold, B-hold samt IPO-hold blev drøftet. B-udvalget kommer med et udspil. 

Forslag om at aftenstesten omdøbes, idet der er flere medlemmer, som ikke bryder sig om ordet test. 
Bestyrelsen vil gå i tænkeboks. 

Ad 7. Eventuelt 

Der vil blive indkaldt til evaluering af Jubilæumsskue inden årets udgang. 
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