
Referat af bestyrelsesmøde fredag den 14. februar 2020:  

Tilstedeværende:  

Tommy Sørensen, Henrik Wittrup, Mona Bech Sørensen, Niels Bech Jensen, Natti Hedevang, Gitte 
Skotland & Christina Neubert.  

Dagsorden:  

1. Orientering ved formanden. 

2. Årets planer for A- udvalget. 

3. Årets planer for B- udvalget. 

4. Arbejdsopgaver for bestyrelsen & suppleanter. 

5. Arbejdes weekend & sommerfest. 

6. Drøftelse af hundefører mødet. 

7. Fastsættelse af årets bestyrelsesmøder. 

8. Evt.  

 

1: Formanden byder velkommen til suppleanterne, og orientere om regler mm.  

 

AD 2:  

A- Udvalget: 

- Ringtræning starter op tirsdag den 3. marts fra 18.00 til 18.45 

- Lyset på den nye store banen vil ligeledes også blive tændt kl. 18,00 

- Vi starter op med mad i klubhuset efter ringtræning, der bliver hængt en seddel op i 
klubhuset hvis man skulle have lyst til at lave mad.  

- Inge tager hvalpeholdet med ind i klubhuset efter endt træning til snak mm. 

- Mona vil orientere de nye hvalpe/hundefører om ringtræning mm. 

- Der vil i den nærmeste fremtid blive lavet en tema aften med Ole Berg som vil undervise 
i førstehjælp til hunde, tilmelding seddel kommer ud når datoen er sat.  

AD 3: 



B- Udvalget: 

- Sidste lørdags træning er den 28. marts 2020 (Dette er en spor dag) 

- Første torsdags træning er den 2. april 2020.  

- Tommy & Henrik kontakter Søren Iversen ang. Træner på IGP holdet 

- Tema aftner for klubbens medlemmer.  

 Fx Hvalpeteori (spor, lydighed, drift arbejde, ringtræning, miljø træning mm.) 

- Vi vil arbejde på at få besøg af en dyrlæge, vet. Sygeplejerske olign.  Der vil løbende 
komme informationer om dette.  

AD 4:  

Arbejdsopgaver for bestyrelse og suppleanter:  

- Se bilag.   

AD 5:  

Arbejdes weekend & Sommerfest: 

- Klubbens arbejdsdag bliver lørdag den 19. juni 2020 informationer kommer senere. 

AD 6:  

Hundefører mødet den 25/1 2020:  

Punkt 1:   

- Der bliver oprettet en FB gruppe til hvert hold, her skal man melde til og fra træningen. 

- Spor dagene bliver lagt ud på kreds 11´s FB side, ligeledes med til og fra melding.  

- Hvis man ikke har FB, skal man sende afbud til sin træner.  

- Man vil blive krydset af når holdene starter op. 

  

Punkt 2: 

Spor:  

- Tilmelding og afbud skal ske via klubbens FB side.  

- Alle har et medansvar til at finde spormarker, ring hvis i ser en god mark. 



- Husk kurv til bondemanden, som tak for lån.   

- Henrik sørger for kurv til bondemanden i Hvidsten. 

- Sidste lørdag i hver måned er spor dag. 

- Ønsker om spor kursus 

- Kim Nielsen vil gerne hjælpe til med spor, hvis man har brug for hjælp (og er seriøs i sin 
træning) 

- Gitte laver opslag på FB vedr. sporarealer.  

Instruktør IGP holdet: 

- Benny Hyllested har valgt at stoppe som instruktør. 

- Forslag til instruktør: Henrik Rask og Rune Pedersen, som begge takker nej tak. 

- Der spørges om der blandt de tilstedeværende, er nogen som kunne have interesse i at 
blive instruktør- evt som ”føl” 

Gr. C: 

- Klemmesystem skal bruges igen, så det ikke altid er de samme, som kommer først til. 

- Farvede klemmer, så man kan vælde figurant. 

- Ved oplæring er samme figurant at foretrække. 

- En hund på banen ad gangen, så man fx kan øve rundering på alle skjul.  

- Fordele figurant ved træningsopstart- så samme figurant følger hundefører/hund. 

- Tavle med to farver (som i Skive) så man hver anden gang kommer tidlig og næste gang 
til sidst. 

- Aftal altid med figuranten hvad der ønskes trænet, inden opstart. 

- Vi vil lave en teori vedr. gruppe C inden opstart. 

 

Træningstider: 

- Tirsdag er selvtræningsdag, der er ikke altid en instruktør, men figuranterne melder ud 
hvis de ikke kommer. 

- Torsdagstræning hele året? Både for og imod 



- Hvad vil det koste at have lys på begge træningsbaner? Kan blive nødvendigt med at 
hæve kontingentet 

- Torsdagstræning i vinteråret, mørkt at træne med hvalpene. 

- Træne kl. 9-10 om lørdagen, så folk kan nå at komme hjem. 

Medlemmer nye som gamle: 

- Klubben skal også tage vare på de nye medlemmer, som ”kun” har hygge hund og ikke 
vil til konkurrencer. 

-   De medlemmer som er stoppet, ring til dem/undersøge hvorfor de er stoppet, er der 
noget i klubben som kan gøre bedre eller anderledes? 

- Mangler nogen til at introducere nye f.eks. med formålet med GRP C- lave noget teori. 

- Tage hvalpeholdet med op på den store bane til GR C. 

- Ikke tale om prøver/Konkurrence ved hvalpeholdet- skæmmer nogen væk. 

- Der skal sættes ind når de nye medlemmer kommer. Det har tidligere været en succes, at 
hvalpeholdet tages med ind i klubben efter træning, så de lærer hinanden at kende, så er 
det nemmere at fortælle hvad der går skidt/godt med sin hund. 

- Inge Ronnenberg melder sig til at tage de nye/hvalpeholdet med ind i klubhuset. 

- Lave flere kurser – teori.  

- Ønsker fra klubbens medlemmer, at Henrik Wittrup bliver bedre til at fordele 
opgaver/uddelegere- spørger om hjælp. 

 

AD 6: 

Bestyrelsens drøftelser af hundefører mødet:  

- Fremadrettet vil hver instruktør få udleveret et afkrydsnings skema til deres hold så man 
bliver i stand til at kontakte de fraværende  

- Hvert hold får en Facebook side, hvor instruktørerne kan skrive ud til sit hold. På denne 
side skal der skrives. 

- Bestyrelsen vil spørge Pia om hun også vil hjælpe til på sporet.  

- Gitte Skotland vil skrive ud på Facebook Randers ang. Spormarker. 

- Henrik tager ud med en lækker kurv til bondemanden i Hvidsten.  



- Henrik og Tommy vil prøve at indkalde Søren Iversen til et møde med henblik på om 
han kunne have lyst til at tage Benny s hold.  

- Ang. Torsdags træning hele året. Den kigger vi på senere på året.  

 

AD 7: 

 Fastsættelse af årets bestyrelsesmøder 

 

- Næste møde er den 27/4 2020 kl. 19.00.  

 

AD 8: 

- Salg af klubbens tøj, vil nu stå fremme i klub huset. Evt. spørgsmål til Natti eller 
Christina.  

- Klubhuset rengøres hver 3. uge 

- Der vil komme mere slik mm både til hund og fører på disken i klubhuset.  

- Vi vil gerne have flyers rundt i byen for at få flere medlemmer til klubben.  

Referent: 

Christina Neubert. 

   

 

 


